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التحر�ش الجن�سي في المنطقة العربية

�شك ـ ـ ــر
يتقدم المركز الم�صري بفائق ال�شكر للجنة المي�سرة والتي تت�ألف من :الأ�ستاذة �أمينة �شفيق� ،صحفية
وخبير ق�ضايا النوع بالمجل�س القومي للمر�أة ,الأ�ستاذة �سماح �سعيد خبير في النوع االجتماعي والعنف
�ضد المر�أة ،الأ�ستاذة �أمل فهمي باحثة في درا�سات المر�أة والنوع االجتماعي بالجامعة الأمريكية،
ومن�سق برامج  -برنامج الأمم المتحدة لل�سكان ,الأ�ستاذة هيلن ريزو رئي�س ق�سم علم االجتماع وعلم
الإن�سان وعلم النف�س والم�صريات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ،الأ�ستاذة نهاد �أبو القم�صان رئي�س
المركز الم�صري لحقوق المر�أة ،والتي �أخذت على عاتقها و�ضع الر�ؤية الخا�صة بالم�ؤتمر وو�ضع
الأجندة ،وو�ضع معايير اختيار المتحدثين ومراجعة البيان ال�صادر عن الم�ؤتمر "�إعالن القاهرة"
كما يتقدم بال�شكر للإعالمية بثينة كامل لما بذلته من جهد �إعالمي في الم�ؤتمر وعلي اهتمامها
الدائم بالق�ضية.
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فر�ضت م�شكلة التحر�ش الجن�سي نف�سها علي �أجندة عمل المركز منذ حوالي
� 6سنوات حين لج�أت ع�شرات ال�سيدات الم�صريات وغير الم�صريات للتقدم
ب�شكاوي للمركز بخ�صو�ص هذه الجريمة ,فقد �أ�صبحن ال ي�أمن على �أنف�سهن
في الطرقات مما دفع المركز الم�صري للتفكير حول كيفية مواجهة الأمر،
و بد�أت رحلة البحث عن معلومات مفيدة �أو �إح�صاءات موثقة للوقوف علي
حجم الم�شكلة وتحديد مدى �إلحاحها ،لكن رحلة البحث باءت بالف�شل فلم
يكن هناك �أية معلومات مفيدة حول هذه الظاهرة با�ستثناء تقارير الأمن
العام التي تر�صد زيادة �أعداد جرائم االغت�صاب وهتك العر�ض والمعاك�سات،
لكن التحر�ش الجن�سي كمفهوم �أو كجريمة لم يحظ باالهتمام ،حتى القانون
الجنائي الم�صري ال يعرف جريمة التحر�ش الجن�سي و�إنما يعرف جرائم يمكن
القيا�س عليها مثل الفعل الفا�ضح في الطريق العام �أو هتك العر�ض ،ومن هنا
كان البد من مبادرة لمواجهة هذا الوباء الذي ينت�شر ب�سرعة في المجتمع.
بد�أ المركز في درا�سة الم�شكلة من خالل تحليل �أكثر من مائة �شكوى ،وجاءت النتائج �صادمة
لما تميزت به من التناق�ض مع كل الأفكار النمطية الموجودة لدينا والمتعلقة بمالب�سات التحر�ش من
حيث المكان �أو الزمان �أو حتى مالب�س ال�ضحية �أو �سلوكها كما يدعى البع�ض ,حيث ات�ضح �أن التحر�ش
يحدث ليال �أو نهارا وفي �أوقات الزحام كما �أن المالب�س المحت�شمة ال تحمي من التحر�ش .لم يكن من
الممكن االعتماد على درا�سة من عينة بلغت المائة للت�أكد من حجم �أو طبيعة الم�شكلة ،لذا �أعد المركز
درا�سة "التحر�ش �سرطان اجتماعي" علي عينة بلغت  2800من الإناث من مختلف الفئات العمرية
والمهنية ،وقد تعمد المركز جعل العينة كبيرة ن�سبي ًا ،الأمر الذي �ساهم في ك�سر حاجز ال�صمت لدي
المجتمع والفتيات حول هذه الم�شكلة ,فقد كان عدد المبحوثات بمثابة ر�سالة لكل فتاة وامر�أة �أنها
لي�ست الوحيدة ولي�ست المذنبة بل جعلت المجتمع ي�شعر ب�صدمة وازدواجية ،ففي الوقت الذي نعلن فيه
احترامنا للن�ساء ومكانتهن بل ويزداد الحجاب بين الفتيات وال�سيدات في �أعمار مبكرة ينت�شر التحر�ش
بهذه ال�صورة ,وقد �شكلت هذه الدرا�سة حجر الأ�سا�س الذى قامت عليه حملة "�شارع �آمن للجميع"
والتي هدفت �إلي �إعادة الأمان لل�شارع الم�صري ،وبعد �إنكار �شديد من الجهات المعنية -في البداية� -إال
�أن اال�ستقبال المحترم من الإعالم والمجتمع و�إ�صرار العديد من الفتيات وال�سيدات على �أن يعبرن
بحرية عما يواجهن من تحر�ش وحجم الإيذاء الذى ي�شعرن به جراء ذلك� ،ساعد الحملة علي النجاح في
رفع وعى المجتمع الم�صري بمفهوم التحر�ش الجن�سي وكونه جريمة ال يجب الت�سامح فيها لما يترتب
المركز الم�صري لحقوق المر�أة
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عليه من م�شكالت عديدة ،كما نجحت الحملة في جعل جميع الجهات المعنية تعترف بوجود الجريمة لكن
االختالف برز حول حجمها و�أ�سبابها كما تعالت �أ�صوات تحمل الن�ساء م�سئولية تف�شى هذه الجريمة،
ال �سيما في منتديات االنترنت ،حيث تم ن�شر ت�صور حول قطعة حلوي بال غطاء يحوم حولها الذباب
كداللة على �ضرورة غطاء المر�أة ،وبدال من مطاردة الجناة توجهت بع�ض الجهات �إلى اتهام ال�ضحية،
الأمر الذى دفع المركز �إلى �إعداد درا�سة تحليلية وهي "غيوم في �سماء م�صر" علي عينة و�صلت �إلي
� 1010 ،2020سيدة و  1010رجال ،ف�ضال على  89من غير الم�صريات للوقوف علي الأ�سباب الحقيقية
واتجاهات المجتمع ذكور ًا و�إناث تجاه هذه الم�شكلة ،وقد �أ�سفرت الدرا�سة عن نتائج مهمة حيث �أثبتت
الدرا�سة �أن  %83من الم�صريات و  %98من عينة الدرا�سة الأجنبيات يتعر�ضن للتحر�ش قوال ولو علي
الأقل مرة واحدة .ولقد كان لهذه الدرا�سة عظيم الأثر في الوقوف علي حقيقة ق�ضية التحر�ش وو�ضعها
�أمام الر�أي العام و�صناع القرار و�إمدادهم بالمعلومات الالزمة ،كما تناولت بالتحليل عدة فر�ضيات
منها فر�ضية �أن تغطية الن�ساء ت�ساعد في الق�ضاء على التحر�ش ,حيث عر�ضت الدرا�سة �ستة نماذج
لمالب�س ال�سيدات ،وتم �س�ؤال المبحوثين عن هذه النماذج و�أيها �أكثر تعر�ضا للتحر�ش فكانت الإ�شارة
�إلي �أن المحجبات هن الأكثر تعر�ضا للتحر�ش مقارنة بغير المحجبات ،بل و�صل التحر�ش �إلى المنتقبات،
الأمر الذي �ساهم في الحد من هذه الفر�ضية الخاطئة( )1ربما �شكلت هذه الدرا�سة �صدمة �أي�ضا لكنها
�ساهمت في التعامل بجدية مع هذه الم�شكلة ،حيث �أقرت جهات عدة في الحكومة الم�صرية وفي مقدمتها
وزارة ال�سياحة بوجود هذه الم�شكلة و�ضرورة محاربتها ،كما تقدمت عدة جهات بمقترحات لم�شاريع
قوانين لمواجهة الظاهرة ،ف�ضال علي م�ساهمة الدرا�سة في مزيد من ك�سر حاجز ال�صمت عند الن�ساء
�إزاء التحر�ش بهن ،بل امتد �أثرها �إلى الق�ضاء لي�صدر حكم تاريخي في ق�ضية تحر�ش ب�إحدى الفتيات
في القاهرة ،حيث �أ�صدر القا�ضي حكم ًا بال�سجن ثالث �سنوات على المعتدى ،الأمر الذى ف�سره كثير
من المخت�صين ب�أنه ر�سالة من الق�ضاة للمجتمع الم�صري ب�أنه "ال ت�سامح مع المتحر�شين بعد اليوم".
وقد واجهتنا �أثناء عملنا العديد من التحديات منها غياب الوعي بمفهوم التحر�ش و كيفية طرح
الم�شكلة علي الر�أي العام وكيف �سي�ستقبل الإعالم ومن ثم المجتمع هذه الق�ضية وي�أخذها علي محمل
الجد� ،أمام هذه المخاوف ظل العمل التح�ضيري لأكثر من عام ت�ضمن العديد من جل�سات النقا�ش المعمقة
مع ال�شباب من الجن�سين لو�ضع مالمح حملة ال تتهم الرجال ولكن ت�ضع المجتمع �أمام م�سئولياته
وتخلق ج�سور الحوار مع المجتمع ،وقد تمت عدة مراحل من الحملة اتخذت كل مرحلة �شعار ًا لها,
وقد كان للحملة �أثر الفت لي�س في م�صر فقط ولكن في المنطقة العربية ب�أكملها ،حيث تلقينا العديد من
االت�صاالت من عدة دول عربية ت�س�أل جميعها "من �أين وكيف �أتت لكم الجر�أة لك�سر التابوهات حول
ج�سد المر�أة وحقها في الحركة ومواجهة التحر�ش الجن�سي".
ففى الوقت الذى تعاني فيه غالبية البلدان العربية �إن لم يكن جميعها من هذه الجريمة ،لم يكن
العمل على ك�سر حاجز ال�صمت بالأمر الي�سير في الكثير من البلدان ال �سيما في ظل غياب درا�سات
ت�ساعد على تحديد الإ�ستراتيجية ،وقد نتج عن التوا�صل وتبادل الخبرات ظهور عدد من الدرا�سات
�ساهمت في �إعطاء م�ؤ�شرات عن الم�شكلة في بلدان �أخرى ,ففى الجزائر �أكدت %27من الطالبات
( )1ميكن احل�صول علي الدرا�سة كاملة من موقع املركز امل�رصي حلقوق املر�أة /http://www.ecwronline.org
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الجامعيات تعر�ضهن للم�ضايقات الجن�سية من قبل مدر�سيهن ،كما �شكت  %44.6منهن من الم�ضايقات
اللفظية ،بينما �أف�صحت  %13.8عن تعر�ضهن للم�ضايقات الج�سدية ،وفى قطر نجد �أن  %21.1من
الفتيات قد �أف�صحن عن تعر�ضهن لذات الم�شكلة ،وكذلك نجد �أن  %30من الن�ساء العامالت قد تعر�ضن
للتحر�ش الجن�سي في مكان العمل وفي المملكة العربية ال�سعودية يتعر�ض  ٪22.7من الأطفال لذات
الم�شكلة ،كما �أ�شارت التقارير والإح�صاءات الر�سمية بالمملكة �إلى �أن عام  2002قد �شهد  9580من
الحوادث الأخالقية كان منها  997جرائم تحر�ش جن�سي ،وفى اليمن نجد �أن  %90من الن�ساء ا�شتكين
من تعر�ضهن للتحر�ش �سواء في الأماكن العامة �أو �أماكن العمل الأمر ،الذي دفعنا للتوا�صل ب�صورة
�أكبر مع الم�ؤ�س�سات الن�سائية في العديد من البلدان العربية في ال�سعودية والبحرين �سوريا وفل�سطين
وتون�س والمغرب وال�سودان وغيرها لنقل التجربة ودعم م�شاريع القوانين التي قدمت وكان �أحدثها
م�شروع ًا قدم في مجل�س ال�شورى ال�سعودي لتجريم التحر�ش الجن�سي.
لذا نظم المركز بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة لل�سكان والوكالة ال�سويدية للتنمية الدولية،
م�ؤتمر ًا �إقليمي ًا تحت عنوان "التحر�ش الجن�سي...كعنف اجتماعي و�أثره على الن�ساء" وذلك في الفترة
من  14 -13دي�سمبر � ،2009شارك في الم�ؤتمر قيادات ن�سائية ونا�شطات ونا�شطون من  14دولة
عربية و�أجنبية (اليمن ،والإمارات ،وال�سودان ،وال�سعودية ،والبحرين ،و�سوريا ،والأردن ،وليبيا،
و�سلطنة عمان ،ولبنان ،وقطر ،والمغرب ،والعراق ،وم�صر) ف�ض ًال عن عدد من الخبراء من دول �أجنبية
�أخري و 250م�شارك ًا وم�شاركة من م�ست�شارين و�أع�ضاء مجل�سي ال�شعب وال�شورى وممثلي المجتمع
المدني من منظمات حقوقية وم�ؤ�س�سات ن�سائية ،هذا بالإ�ضافة �إلى عدد كبير من الإعالميين وال�صحفيين
والإذاعيين .وقد عمل الم�ؤتمر على تحقيق عدة �أهداف منها:
• فهم ظاهرة التحر�ش الجن�سي ك�أحد �أ�شكال العنف االجتماعي �ضد الن�ساء و�أثره على م�شاركتهن
في المجال العام .
• تبادل الخبرات حول كيفية مواجهة العنف �ضد الن�ساء والدرو�س الم�ستفادة.
• �إتاحة فر�صة لت�ضافر الجهود �إقليمي ًا من �أجل تح�سين التعاون بين الدول في المنطقة العربية
بهدف الحد من العنف االجتماعي على الم�ستوي الت�شريعي.
كما حاول الم�ؤتمر تعميق الحوار حول الت�شريعات في المنطقة العربية من خالل عمل م�سح على
قوانين الدول العربية المتعلقة بالتحر�ش الجن�سي لال�ستفادة منها ومعرفة قوانين الدول العربية ال �سيما
التي �أدخلت مفهوم التحر�ش الجن�سي لديها مثل تون�س والجزائر وال�سعودية ،و كانت �أهم نتائج هذا
الم�سح وجود ق�صور في هذه القوانين ب�ش�أن مناه�ضة التحر�ش الجن�سي.
ونظرا لأن ق�ضية التحر�ش الجن�سي ق�ضية معقدة �ساهمت فيها عوامل متعددة ,ومن ثم �أ�صبح
من المنا�سب مناق�شتها من كل الأبعاد لمحاولة الو�صول �إلي حلول �شاملة ,وقد تم تحديد العمل من خالل
ثالثة محاور ،هي:
�أو ًال :المحور االجتماعي وقد حاولنا من خالله:
تحديد �إطار �شامل للعنف و فهم �أ�س�سه ،خا�صة العنف االجتماعي الذي ي�ؤثر على المر�أة والوقوف
المركز الم�صري لحقوق المر�أة
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على دور الثقافة و الإعالم ومناهج التعليم في تف�شى العنف االجتماعي و تحديد دور الدولة في الحد
من �أو دعم العنف االجتماعي ،كما �سعينا لفهم ت�أثير ا�ستخدام التيارات ال�سيا�سية للن�ساء في ال�صراع
ال�سيا�سي وا�ستخدامها كرمز هوية على ن�شر العنف االجتماعي ،ف�ضال عن محاولة و�ضع معايير وا�ضحة
لكل من المتحر�ش وال�ضحية وتحديد الأفعال التي تعد تحر�ش ًا جن�سي ًا وتحديد التحر�ش في العمل حتى
تكون مرجعية للمعنيين وال ُم�شرعين .والبحث عن العواقب االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية لتهمي�ش
وعزل الن�ساء و منعهن من حقوقهن في المواطنة .وت�أثير �إ�شكاليات اعتبار المر�أة رمز هوية وملكية
اجتماعية ،وتحديد مفهوم الحماية في التوجهات الفكرية وال�سيا�سية المختلفة وانعكا�سه على الن�ساء,
وكيف يمكن �أن تتحول دوافع الحماية �إلى الحرمان وانتهاك للحقوق مثل الحرمان من التعليم �أو العمل
�أو عمل ممار�سات �ضارة كالختان بادعاء الحماية).
ثانياً :المحور القانوني وقد حاولنا من خالله:
التعرف علي مدى تلبية القوانين والت�شريعات الدولية الوطنية لالحتياجات و مدى تحقيقها
للعدالة من خالل �إبراز فاعلية القانون في ا�ستجابته الحتياجات الن�ساء ،و�إبراز دور المعاهدات
واالتفاقيات الدولية في �إلزام الدول الموقعة باعتبارها قوى فعالة ،ومعرفة دور القانون والمعاهدات
الدولية في الت�أثير علي القوانين الوطنية ب�ش�أن العنف �ضد المر�أة ،ومعرفة دور القانون المحلي في
التغيير االجتماعي ،و �أي�ضا مناق�شة الحلول الت�شريعية ومدى تطبيقها في المنطقة من خالل تناول
الو�ضع القانوني في الدول العربية ما بين دول لم تتطرق �إلى التحر�ش الجن�سي كمفهوم في ت�شريعاتها
ودول �أقرت ت�شريعات لمعالجة هذه الظاهرة،و�آليات الحراك المجتمعي للو�صول �إلى ت�شريع وت�أثير
الت�شريع و�آليات التطبيق في دعم حقوق الن�ساء وك�سر ثقافة ال�صمت لديهن.
ثالثاً :محور المجتمع المدني والإعالم وحاولنا من خالله:
معرفة دور المجتمع المدني في الق�ضاء على ظاهرة التحر�ش الجن�سي عن طريق عر�ض خبرات
وتجارب عدد من الدول العربية في مواجهة ظاهرة التحر�ش الجن�سي و محاولة الق�ضاء عليها ،ومعرفة
دور الجمعيات الأهلية في ك�سر حاجز ال�صمت حول هذه الم�شكلة ،ومعرفة مدي م�ساهمة الإعالم في
الحد من انت�شار الظاهرة ،وبلورة خطة عمل لمواجهة والق�ضاء على التحر�ش واتخاذ موقف جماعي �ضد
هذه الجريمة التي ت�شكل قيد ًا علي حرية الحركة لدي الن�ساء.
وقد تم اختيار موعد انعقاد الم�ؤتمر دي�سمبر  2009حتى يتوافق مع ثالث منا�سبات مهمة ،الأولي
الذكرى ال�ستون للإعالن العالمي لحقوق الإن�سان والثانية الذكرى الثالثين لإقرار اتفاقية �إلغاء كافة
�أ�شكال التمييز �ضد المر�أة ( ال�سيداو ) والثالثة ختام �أعمال منا�سبة �ستة ع�شر يوما لمواجهة العنف �ضد
المر�أة والذي �أقرته الأمم المتحدة نظرا لما ي�شهده العالم من ازدياد لظاهرة العنف الموجودة في كل
الدول و�إن كانت تختلف من دولة لأخرى.
وقد �شهدت �أعمال الم�ؤتمر �أوراق ًا ومداخالت هامة كان لها عظيم الأثر في �إدارة الحوار وتعميق
الأفكار فقد �أكدت الدكتورة فرخندة ح�سن الأمين العام للمجل�س القومي للمر�أة في معر�ض كلمتها في
افتتاح الم�ؤتمر �أكدت على �أهمية ت�ضافر الجهود الحكومية والأهلية للق�ضاء علي هذه الظاهرة ،كما �أكدت
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�أن ق�ضية التحر�ش الجن�سي �أ�صبحت ق�ضية ر�أي عام ين�شغل بها المجتمع الدولي وهيئاته �سواء حكومية
�أو غير حكومية في محاولة للت�صدي لها ،و�أن انت�شار هذه الظاهرة يعبر عن وجود �أزمة �أخالقية ونظرة
دونية للمر�أة لها جذور ،و قد تطورت من انتهاكات ب�سيطة نطلق عليها المعاك�سات من قلة من ال�شباب
�إلى �أفعال م�شينة اتخذت �أ�شكا ًال عديدة اختلف خبراء علم النف�س واالجتماع في تحديد �أ�سبابها ،حيث
ن�سب البع�ض هذه الأ�سباب �إلى الفقر والبطالة وت�أخر �سن الزواج وعدم القدرة على تكلفته وهو ر�أي ربما
يناق�ض ما نر�صده من مالب�سات .و�أكدت د .فرخندة �أنها جاءت لطرح عدد من الت�سا�ؤالت ال�صعبة ،حيث
قالت :ما ر�أيكم ب�أن المتحر�شين في العمل متزوجون ،ومن يتحر�ش بالفتيات ال�صغيرات هم كبار ال�سن
،وما قولكم في تعر�ض المحجبات والمنقبات للتحر�ش على الرغم من ترديد القول بان المتبرجات يزداد
التحر�ش بهن .وما قولكم في التحر�ش من قبل الأقارب والأ�صدقاء بل ومن المحارم؟
الأمر كله ي�ؤكد �أننا بحاجة �إلي مزيد من الجهد والوقت ومزيد من البحث في هذه الظاهرة
الخطيرة والتي تكمن خطورتها في تواجدها في كل مكان ،كما �أنها تعبر عن �إهانة ونظرة دونية للمر�أة
وعدم احترام.
وقد �أكدت بع�ض �أمثلة للتحر�ش بالمر�أة ،فعلي �سبيل المثال ،الفتاة التي تتعر�ض للتحر�ش عند
الخروج من المدر�سة من قبل تجمعات من ال�شباب وهو ما يحدث �أحيانا داخل المدر�سة مما يفقدها
الإح�سا�س بالأمان ويزرع داخلها خوف ًا من الأهل ومن تعر�ضها للوم وك�أن الخط�أ خط�أها ،والمر�أة التي
تتعر�ض للتحر�ش في مكان العمل لي�س �أمامها �إال ال�صمت �أو التحمل �أو االبتعاد والإحجام عن الم�شاركة،
كل هذه العوامل تنتق�ص من حق المر�أة ،ثم قالت �إن هناك قلة تدافع عن حقها� ،إال �أن هناك عقبات
ومعوقات تعمل على �إهدار هذا الحق ،ف�ضال عن عدم وجود �سند قانوني مما دعا المجل�س القومي للمر�أة
لتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحر�ش و العنف خا�صة م�شكلة االغت�صاب ،لأن المادة  17من هذا
القانون ت�سمح بالنزول بالعقوبة �إلى �أكثر من درجة ،وكان القا�ضي ينزل بدرجات ودرجات ت�صل �إلى
ب�ضعة �شهور �أو �إيقاف التنفيذ ،كما اقترح المجل�س مادة لتجريم التحر�ش الجن�سي با�ستخدام التقنيات
الحديثة ونرجو م�شاركة الجمعيات الأهلية حتى ي�صل �صوتنا �إلى الجهات الم�سئولة و�صانعي القرار.
ثم قالت �إنه ال يمكن �إغفال دور الدولة فهي الم�سئول الأول عن الت�صدي لجريمة التحر�ش
الجن�سي ،فمن المالحظ وجود ق�صور وا�ضح و�سلبية فيما يخ�ص تواجد ال�شرطة والأمن في ال�شارع،
حيث اختلف عما كان عليه فيما م�ضي ،والبد من مراجعة قانون العمل ل�ضمان وجود مواد لمعالجة
جريمة التحر�ش ،ومن المهم مناق�شة هذا االقتراح في الم�ؤتمر وتزويد الأق�سام والمراكز بخطوط
�ساخنة للإبالغ عن جرائم التحر�ش علي �أن يقوم عليها �شرطة ن�سائية تتلقى جرائم التحر�ش الجن�سي.
كما �أكدت على �أن الت�صدي لظاهرة التحر�ش م�سئولية م�شتركة ،ال تقع على الدولة فقط ولكن
تقع �أي�ضا علي الأ�سرة لأن التن�شئة الأ�سرية هي الم�سئولة عن �إعداد �أجيال من الأ�سوياء ،هناك �أي�ضا
دور لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والتي يقع عليها عبء الت�صدي للموروثات الثقافية
المناه�ضة للمر�أة في المجتمع .والبد من التركيز على دور الم�ؤ�س�سات الدينية �سواء الم�ساجد �أو
الكنائ�س فنحن في هذه المرحلة بحاجة �إلي وقفة جادة ت�أخذ هذه الأبعاد بعين االعتبار حتى تتبدل
الأمور لحماية المر�أة.
كما �شارك الدكتور زياد الرفاعي  -مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة لل�سكان بالقاهرة
()UNFPAم�ؤكدا �أن العنف �ضد المر�أة ما هو �إال نتيجة مبا�شرة لغياب العدالة بين الجن�سين ،وقد دعت
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العديد من البرامج �إلى الق�ضاء على العنف �ضد الن�ساء والت�صدي لهذه الظاهرة التي ال تقت�صر على بلد
معين فهي ظاهرة منت�شرة في جميع الدول والمناطق ومرتبطة بالت�شريعات والإجراءات القانونية ،وقد
�أبرزت الدرا�سة التي قام بها المركز الم�صري لحقوق المر�أة �أن الن�ساء من جميع الأعمار والم�ستويات
يتعر�ضن للتحر�ش ،كما �أن له العديد من الآثار النف�سية واالجتماعية ثم قال �إنه يجب علينا �أن نعمل لتغيير
النظرة الدونية للمر�أة ونحث على اتخاذ الإجراءات الالزمة ،وعلينا �أن نتو�سع في ال�شراكة والتحالف
مع الجمعيات الأهلية واقتراح الحلول والت�شريعات الالزمة.
كما �شاركت ال�سفيرة مالين كاري � -سفيرة ال�سويد حيث �أ�شارت �إلى �أن معظم الن�ساء
يتعر�ضن للتحر�ش بغ�ض النظر عن الهوية الدينية للمتحر�ش �أو �أ�صله ,فهي ظاهرة بد�أت في االنت�شار
في كل مكان ،وعلي ذلك �أ�صبح هناك حاجة ما�سة لو�ضع ت�شريعات للحد من هذه الظاهرة والق�ضاء
عليها ،كما �أثنت على �أن م�صر لديها العديد من االقتراحات لتعزيز الت�شريعات للحد من هذه الم�شكلة،
كما �أثنت �أي�ضا على ما يقوم به المجتمع المدني من دور متميز وفاعل علي م�ستوي ن�شر الوعي وتغيير
الثقافة التي تحمل الإناث الم�سئولية عن �أخطاء الغير ،و�أكدت �ضرورة �أن ينتهي الم�ؤتمر �إلي درا�سة
الثغرات وو�ضع التو�صيات التي نود �إخراجها ل�صناع القرار ولهيئات �سواء حكومية �أو غير حكومية
حتى يحدث هذا الم�ؤتمر فارق ًا كبير ًا.
وفي �إطار فعاليات الم�ؤتمر اتفق جميع الم�شاركين على الإ�شكاليات المفاهيمية والعملية لدرا�سة
ظاهرة التحر�ش الجن�سي ،فعلى الرغم من انت�شار ظاهرة التحر�ش الجن�سي والتي طرحت نف�سها بقوة،
على م�ستوى دولي و�إقليمي ووطني� ،إال �أن المجتمع الدولي لم يجمع على تعريف واحد لها ،ولم يت�صد
لها بموجب اتفاقية دولية بعد  .بل �إن االتحاد الأوروبي �أعلن �صراحة �إنه لي�س ب�إمكانه و�ضع تعريف
موحد ،و�إن كان ب�إمكانه و�ضع معايير ت�ساهم وت�ساعد كل دولة في �إعداد ت�شريع يالئمها بالخ�صو�ص،
وطرح بع�ض الم�شاركين �س�ؤ ً
اال مهم ًا وهو :هل يرتبط التحر�ش الجن�سي بالمر�أة؟
وقد �أكد الخبراء �أن التحر�ش الجن�سي يرتبط قبل كل �شئ بكرامة الإن�سان و�آدميته ،فقد كرمه
اهلل �سبحانه وتعالى على بقية المخلوقات وا�ستخلفه في الأر�ض .وكرامة الإن�سان ترتبط �أ�شد االرتباط
بم�صدر رزقه ،وحقه في العمل في بيئة نظيفة ،و�شعوره بالم�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص.
و�أظهرت الم�ؤ�شرات والدرا�سات ومن بينها درا�سة �صادرة عن االتحاد الأوروبي �أن %50 – 40
من الن�ساء يتعر�ضن للتحر�ش الجن�سي في مواقع العمل ،و�أن كل امر�أة من بين اثنتين �أو ثالثة عر�ضة
لذلك مقابل رجل من بين ع�شرة رجال يتعر�ض لذات الأمر.
وفي �إطار التحليل االجتماعي لجريمة التحر�ش �شارك العديد من الخبراء ،حيث تحدثت
الدكتورة �شريفة زهير مدير معهد الدرا�سات ال�شرق �أو�سطية والإ�سالمية والإ�ستراتجية� ،أمريكا.
عن �أ�سباب ارتفاع معدالت العنف �ضد المر�أة و �أكدت �أن ذلك يعود للعديد من ال�ضغوط االجتماعية
والثقافية التي تتعر�ض لها المر�أة التي تجبرها علي ال�سكوت ،ف�ضال علي الجهل وعدم معرفة كيفية
التعامل مع الآخر وعدم احترامه والأ�سباب التربوية التي قد تكون �أ�س�س التربية العنيفة التي ن�ش�أ عليها
الفرد ،هي التي تولد لديه العنف ،كما �أن هناك �أفكار ًا وتقاليد متجذرة في ثقافات الكثيرين تحمل في
طياتها الر�ؤية الجاهلية لتمييز الذكر على الأنثى؛ هناك �أي�ضا الأ�سباب االقت�صادية ،وتق ّبل المر�أة لهذا
العنف؛ لأنها ال تتمكن من �إعالة نف�سها �أو �إعالة �أوالدها ،بالإ�ضافة �إلى عنف الحكومات وال�سلطات.
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كما �أكدت �أ�ستاذة �أمل البا�شا  -مدير منتدى ال�شقائق العربي لحقوق الإن�سان ،اليمن على
انت�شار ظاهرة التحر�ش الجن�سي والذي �أ�صبح طوفان ًا يجتاح بالدنا العربية ،ففي دولة اليمن على �سبيل
المثال هناك  %90من الن�ساء يتعر�ضن للتحر�ش وتن�سب الأ�سباب �إلي المر�أة بادعاء �أن ال�شكل والرائحة
وال�سلوك ما هي �إال دعاوى للتحر�ش ،ولكن  %99من ن�ساء اليمن مت�شحات بال�سواد وكل �أ�شكال التخفي،
فهل حماهن هذا المظهر المحت�شم من التحر�ش؟ على العك�س �ستجدون في اليمن �أن الرجال يدعون
الن�ساء للتحر�ش بهم ،فمالب�س الرجال �أكثر تزين ًا وبها �ألوان منقو�شة .ثم الكحل والحناء من عادات
الرجل اليمني ،فهو �أكثر تزين ًا وا�ستفزاز ًا للن�ساء ومع ذلك يظل الدعاة في الم�ساجد يكر�سون الخطاب
الديني للعن الن�ساء كل �أ�سبوع في �صالة الجمعة ،وا�صفين �إياهن بالعاريات والفا�سقات.
وفي مداخلتها ذكرت الدكتورة زينب بدر الدين محمد  -رئي�س منظمة المعلم قبل الجميع
للتدريب والبحوث "علم" ال�سودان �أن هناك �صورة م�شوهة يقدمها الإعالم العربي للمر�أة ،وبالأخ�ص
المرئي فهو يكر�س ال�صورة النمطية للمر�أة وتعيد الدراما �إنتاج النمط الأبوي ،كما �أن هناك تركيز ًا على
توثيق النماذج النمطية المتحيزة �ضد المر�أة ،فتظهر المر�أة معتمدة على الرجل وينح�صر دورها في
الإنجاب.
كما �أن هناك عالقة بين التحر�ش ومفهوم القوة  ،ففي مجتمعاتنا العربية الرجل دائما هو الأقوى
والأخت الأ�صغر هي الم�سئولة عن خدمة الإخوة الذكور وراحتهم فين�ش�أ الولد على هذه الثقافة ،وينظر
لأخته وللمر�أة عامة بعد ذلك على �أنها المخلوق الأ�ضعف و�أنها خلقت لتلبية رغباته دون تمييز ،و�إذا
باحت المر�أة بما تعر�ضت له من تحر�ش يعتبرها الآخر هي الم�سئولة عن ذلك ،بينما يفلت الجاني من
العقاب ب�سبب غياب القوانين التي تجرم ذلك الفعل القبيح.
كما ذكرت الأ�ستاذة الجوهرة محمد الوايلي ،رئي�س مجل�س �إدارة جمعية الملك عبد العزيز
الخيرية الن�سائية "عون" ،المملكة العربية ال�سعودية �أنه من المالحظ ارتفاع التحر�ش الجن�سي بقـوة
في كل من المجتمعات التي تت�سم باالنغالق ال�شديد والف�صل التام بين الجن�سين وتلك الأخرى التي تت�سم
باالنفتاح ال�شديد والت�سيب واالنفالت ،ولكن تكمن الم�شكلة لدينا �أن هذه الأمور يحرم الحديث فيها في
مجتمعاتنا وتحاط ب�سرية تامة وتكتم �شديدين وغالبا ال تتوفر �إح�صاءات دقيقة لهذه الظاهرة مما يدخل
تحت بند الم�سكوت عنه ،بل �إن المجتمـع ي�ست�شيط غ�ضبا لو حاولنا ت�سليط الأ�ضواء على هذه الظواهر
الخطيرة �أو و�ضعها تحت منظار البحث والدرا�سة ،وقد و�ضحت �أ�ستاذة جوهرة في خاتمة ورقتها �أن
التحر�ش الجن�سي قد �أخذ حيز ًا من النقا�ش و كان من بين الأ�سباب التي طرحت �أثناء النقا�ش مالب�س
الفتيات ال�ساخنة ،بينمـا ارجع البع�ض الظاهرة �إلى زيــادة معدالت الفقر ،والحقيقة �أن هذه الأ�سباب قد
تكون في مجموعها فاعلــة في تنامي الظاهرة ،لكنها ال ت�صلح لأن تكــون مــبرر ًا.
بينما ركزت الدكتورة هيلين زيرو ،رئي�س ق�سم علم االجتماع وعلم الإن�سان وعلم النف�س
والم�صريات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
على كيف للحركات االجتماعية في البيئة القامعة �أو اال�ستبدادية وترتيباتها (مثل االحتجاج
�أو العنف) �أن ت�ؤدى �إلى التغير الثقافى فى هذه البيئة .ثم �أ�شارت �إلى حالة المركز الم�صري لحقوق
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المر�أة وحملته �ضد التحر�ش الجن�سي ابتداء من نوفمبر  2006وكذلك القيام بتحليل محتوى الم�صادر
الإعالمية في  2007و�إجراء متابعة في  2007وكذا ح�ضور الم�ؤتمر ال�صحفي الخا�ص بالمركز الم�صري
لحقوق المر�أة في يوليو  .2008والذي يعتبر مثال لمنظمة غير حكومية ت�سعى من �أجل تغيير ثقافي،
حيث جعل الهدف الرئي�سي لحملته �ضد التحر�ش الجن�سي هو تغيير المعتقدات وال�سلوكيات االجتماعية
ولقد نجح المركز الم�صري في �إظهاره االهتمام بتحقيق التغيير عبر القنوات ال�سيا�سية الروتينية بوجه
عام ولم تكن ا�ستراتيجيته في التعامل مع الدول ت�صامية و�إنما كانت من خالل الت�أثير والدعوة في
العديد من الم�شروعات كما حاول المركز الم�صري فهم وجهة نظر الدولة ثم الت�أثير على الحكومة من
�أجل الإ�صالح ال�سيا�سي والقانوني با�ستخدام مبررات تتما�شى مع الحكومة ثم تطرقت بعد ذلك �إلى
العولمة والحركات الن�سائية في ال�سياقات غير الغربية ودور �شبكات االت�صال العالمية وت�أثيرها على
الحركات خ�صو�ص ًا في ال�سياقات غير الغربية حيث تنوي العولمة على م�ضامين هامة بالن�سبة لح�شد
القوة الن�سائية.
كما ركز الدكتور راي جورديني  -رئي�س مركز درا�سات المهاجرين والالجئين بالجامعة
الأمريكية بالقاهرة على �أن التحر�ش الجن�سي �أحد �أ�شكال العنف االجتماعي الموجه �ضد المر�أة العاملة
وخا�صة التحر�ش بالخادمات ،حيث تحرمهن القوانين في العديد من البالد من حقوقهن وال ت�ساوى بين
الخادمة المنزلية والعامالت في المجاالت الأخرى خا�صة الأجنبيات منهن ،حيث يتم التعامل معهن على
نحو فيه الكثير من اال�ستعباد والمهانة ،كما تنت�شر �صور العنف بحقهن بداية من التحر�ش وو�صوال
لالغت�صاب.
فالقانون في دول مثل لبنان �أو م�صر ي�ستبعد الخدمة المنزلية من قانون العمل ،حيث ينظر
للخادمة على �أنها موظفة غير ر�سمية وناقلة لأ�سرار الأ�سرة .واختتم د .راي حديثه بالت�أكيد على �أهمية
العمل على �إدخال تعديالت قانونية لمواجهة م�شكلة التحر�ش الجن�سي ال �سيما في مجال العمل خا�صة
العامالت في القطاع غير الر�سمي ،مع الت�أكيد على المالحقة القانونية له�ؤالء المجرمين.
وقد �أكدت الأ�ستاذة �سماح �سعيد  -خبير في النوع االجتماعي والعنف �ضد المر�أة ،م�صر �أن
ثقافة المجتمع تتعامل بمعايير مزدوجة .فهي ثقافة تروج للقهر المجتمعي �ضد المر�أة وتدعم الخ�ضوع
للمجتمع الذكوري .وترى �أن الموروث الثقافي الديني والعرفي �ساهم في ا�ستمرار معاناة المر�أة في
المجتمع والتمييز �ضدها ،ال ل�شيء �إال لأنها ولدت �أنثى.
ومن الأهمية بمكان �أن تتدخل الم�ؤ�س�سات الإعالمية والم�ؤ�س�سات الدينية للعمل في هذه الق�ضية،
كما يجب على المر�أة �أن تتحلي بال�شجاعة وترف�ض هذا الفعل ،وتلج�أ لل�شرطة لمعاقبة الجاني ،ولكن
يجب �أن ت�شعر الأنثى ب�أن هناك قوة في تنفيذ القانون.
وقد حاولت الأ�ستاذة �أمينة �شفيق  -ال�صحفية وخبير ق�ضايا النوع بالمجل�س القومي للمر�أة،
م�صر تفكيك مفهوم الحماية للمر�أة وخطورة �أن يتحول �إلي قيد ي�ساهم في عزلها عن المجتمع ،وما يمكن
�أن يحدثه ذلك من تخلف وا�ضح وردة اجتماعية ،كما تطرقت �إلي الجرائم التي تنتهك حق المر�أة تحت
دعوي حمايتها مثل ختان الإناث ،الحرمان من التعليم ،الحرمان من العمل .وقد طرحت الأ�ستاذة �أمينة
ت�سا�ؤ ًال :هل يمكن �أن نحمى المر�أة عن طريق عزلها عن المجتمع؟ و�أجابت ،انه �أمر في غاية ال�صعوبة.
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حيث دخلت المر�أة م�ضمار التعليم والعمل ب�شكل وا�سع خالل ال�سنوات الخم�سين الأخيرة �إال �أنها ما
زالت تعاني من التمييز القائم على النوع االجتماعي ،خا�صة في المجتمعات التقليدية.
ومايحدثهنااليمتللحمايةب�صلةفلي�ستالحمايةعزلالن�ساءعنالمجتمعوالحياةوحب�سهنوك�أنهن
ملكية للأهل� ،إن النتيجة الحتمية لذلك هى الخراب التام ،فالمر�أة هي ن�صف تعداد المجتمع –�أي مجتمع في
العالم–ومنثمتمثلن�صفطاقتهالإنتاجيةالب�شرية،وتعطيلهاعلىهذاالنحولهودعوة�إلىالخرابالعاجل .
�أن الحماية تتم عن طريق توفير الأمن لها في كل مكان وعن طريق تفعيل القوانين للحماية من كل
االنتهاكات ،كما �أنه البد �أن يكون هناك احترام متبادل بين الرجل والمر�أة.
ركزت الأ�ستاذة �أمل فهمي  -باحثة في درا�سات المر�أة والنوع االجتماعي ،الجامعة الأمريكية
على مفهوم حماية المر�أة ،والموروث الثقافي المتعلق بهذا المفهوم والم�ستمر حتى اليوم ،و�ضرورة
العمل على ت�صحيح هذا الموروث الخاطئ الذي يكر�س في حقيقته للعنف �ضد المر�أة ،وكذلك �ضرورة
تغيير المناهج الدرا�سية التي تكر�س للنظرة النمطية للمر�أة و�أهمية تقديمها كقدوة في محاولة لإعداد
وتربية جيل جديد ين�ش�أ على احترام المر�أة.
كما �أننا بحاجة �إلى تفعيل مفهوم المواطنة عو�ض ًا عن مفهوم الحماية في مختلف البلدان العربية
والنظر للمر�أة على �أنها مواطن كامل الحقوق والأهلية ،ومن ثم ف�إن على وا�ضعي المناهج الدرا�سية �أن
يعملوا على تغيير الذهنية كمدخل طبيعي لتغيير االتجاهات .والبد من �أن يتم و�ضع الكتب المدر�سية
ب�صورة علمية وفق ًا لر�ؤية متكاملة ومتجان�سة حتى يتم التغلب على التباينات والفروق التي تظهر �صورة
المر�أة ب�أ�شكال مختلفة مما يخلق بلبلة في خلق اتجاهات �إيجابية لدى النا�شئة نحو المر�أة.
كما �أكدت د .زينب ر�ضوان وكيل مجل�س ال�شعب الم�صري وع�ضو المجل�س القومي لحقوق
الإن�سان ،م�صر �أهمية غر�س الوازع الديني في نفو�س الأطفال منذ ال�صغر ،وقالت� :إن هذا التدني في
البناء الأخالقي يرجع �إلى غياب الوازع الديني ،ثم �ساقت من ال�سنة النبوية ما يدل على نهي الدين عن
التعر�ض للن�ساء و التعدي على حرمتهن فقالت ،يروي �أن �أحد الأ�شخا�ص ذهب للر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم وقال يا ر�سول اهلل لي �شبق بالن�ساء وما �أرى امر�أة �إال و�أتجاوز حدودي معها ،فقال له �صلي اهلل
عليه و�سلم� ،أتقبله على �أمك قال ال ،فقال "�صلى اهلل عليه و�سلم" �أتقبله على زوجتك قال ال ،فقال� ،أتقبله
على �أختك قال ال ،فقال "�صلى اهلل عليه و�سلم" ف�إذا قبلته ف�أقبله على نف�سك.
كما عر�ضت الأ�ستاذة منى عزت باحثة بم�ؤ�س�سة المر�أة الجديدة – م�صر نتائج درا�سة حول
التحر�ش الجن�سي في �أماكن العمل ،حيث عر�ضت �أ�سباب وقوع عمليات التحر�ش من وجه نظر العامالت
والتي تتلخ�ص فيما يلي :ظروف وبيئة العمل ،و �أ�سباب ثقافية و�أخالقية واجتماعية ،و العمل في مهن
ينظر لها نظرة دونية ( �سكرتيرة )� ،إقامة العامالت بمفردهن والذي يف�سره البع�ض با�ستعدادهن لتقبل
مثل هذه الممار�سات ،و�سوء الأو�ضاع االقت�صادية وارتفاع تكاليف الزواج تدفع الرجال للتحر�ش
الجن�سي.
وفيما يتعلق بت�أثير التحر�ش على العامالت ،فقد تمثل في ال�شعور بالذنب وتحمل م�سئولية وقوع
التحر�ش لهن ب�سبب حالتهن االجتماعية ،وال�شعور بالخجل و�إالحباط والمهانة والخوف الدائم وعدم
الأمان ،و�أخير ًا تجنب التعامل مع الزميالت والزمالء.
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هناك �أي�ضا ت�أثير وا�ضح ل�شروط وعالقات العمل على �إ�ضعاف مواقف العامالت وعدم تمكينهن
من الدفاع عن �أنف�سهن ف�أغلبهن بال عقود �أو بعقود م�ؤقتة وبال حماية نقابية.كما ر�أت عدد من العامالت
�أن من �أ�شكال الحماية التواجد �أثناء العمل و�سط الزميالت وتجنب الجلو�س بانفراد و�أي�ضا الخروج من
الم�صنع في مجموعات وعدم الحديث مع الزمالء في العمل �إال لل�ضرورة.
وفيما يتعلق بالمحور القانوني قدم الم�شاركون �أوراقاً هامة تناولت بالبحث والتدقيق
جريمة التحر�ش الجن�سي في ت�شريعات العديد من الدول ،وقد ر�أي الخبراء �أن هذه الجريمة
لم تلق العناية الكافية في العديد من الت�شريعات في المنطقة العربية ،بل �أي�ضا علي الم�ستوي
الدولي ،فقد تناولت االتفاقيات الدولية �أ�شكا ًال متعددة من العنف �ضد المر�أة لكنها لم ت�شمل
التحر�ش الجن�سي وحاول الخبراء و�ضع مفهوم للتحر�ش الجن�سي ي�ساعد الم�شرعين علي
ا�ستحداث مواد عقابية لمواجهته.
حيث تناولت الأ�ستاذة عزة المقهور ،محامية ونا�شطة حقوقية ،ليبيا جريمة التحر�ش
الجن�سي والقانون الليبي حيث �أكدت �أن قانون العمل الليبي رقم  58ل�سنة 1970قد خال تمام ًا من
التطرق للتحر�ش الجن�سي ،لأن الطبيعي �أن يكون مكانه �ضمن ن�صو�ص القانون الجنائي ،لأن الفعل
�أي ًا كان ال�شكل الذي اتخذه �شفوي ًا ،غير �شفوي ،مادي ًا ملمو�س ًا ،يجب �أن يعاقب عليه جنائي ًا .وقالت �إن
التحر�ش الجن�سي يتخذ مظاهر عديدة� ،أهمها و�أكثرها وقوع ًا وانت�شار ًا هي تلك التي تتخذ القول �أو
التعبير ال�شفوي غير المادي �شك ًال لها،كما �أنها في �أغلب الأحوال تقع في �أماكن مغلقة (�أماكن العمل/
الدرا�سة) ،ومن ثم ال تدخل ال في نطاق المادة ( 408هتك العر�ض) وال المادة ( 421الأفعال �أو الأ�شياء
الفا�ضحة) وهكذا ف�إن المعتدي في التحر�ش الجن�سي يظل طليق ال�سراح من �أي طوق جنائي ،وال ي�شكل
فعله جريمة في القانون الليبي.
ثم ت�ساءلت د .عزة ،هل مازال في الإمكان االنتظار بالمتحر�ش جن�سي ًا و�إعطا�ؤه الفر�صة للإمعان
في التحر�ش بالآخر حتى ي�صل لحد الفعل المادي حتى تطاله العقوبة ويعتبر ما هو دون ذلك �أمر ًا مباح ًا
في مجتمع يميل �إلى ال�صمت �صون ًا للعر�ض؟ �أما �أن للم�شرع �آن يتدخل لإيقاف هذه الآفة قبل امتدادها
�إلى حد االعتداء مادي ًا؟.
كما تحدثت الأ�ستاذة الجوهرة الوايلي رئي�س مجل�س �إدارة جمعية الملك عبد العزيز الخيرية
الن�سائية "عون" ال�سعودية عن نظام الإجراءات الجزائية ومعاملته للمر�أة التي ترتكب جريمة ،و�أي�ضا
يم�س ب�شخ�صية
الالئحة الأ�سا�سية لم�ؤ�س�سة رعاية الفتيات ،حيث ح ّرم نظام الإجراءات الجزائية كل ما ّ
المر�أة �أو مالها �أو عر�ضها ،وما يتعلق بذلك من التعر�ض لم�سكنها وحياتها الخا�صة ما دامت بعيدة عن
التهمة  -متوقية لل�شبهات  -ولكن هذه المعايير مرنة وتفتح مجا ًال كبير ًا للوم الن�ساء ب�سبب جملة -
متوقية لل�شبهات  -فمن بيده �أن يقرر �إذا كانت متوقية ال�شبهات؟
كما �أكدت الأ�ستاذة كلثم الغانم �أ�ستاذ علم االجتماع الم�شارك ،جامعة قطر �أنه على الرغم من
�أن القانون قد ن�ص في مواده على و�ضع عقوبات م�شددة على من يرتكب جريمة اغت�صاب �أنثى �أو خد�ش
حياءها �أو تعري�ض حياتها للخطر ،وعدم تفتي�شها �إال من قبل �أنثى و�أمام �أخريات ،مع ذلك ال تزال هناك
العديد من الفروق الظاهرة والم�ستترة في القانون ،مثل القوانين المرتبطة بالعنف الأ�سري والعنف
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�ضد المر�أة� ,إذ ال يوجد �أي ن�ص ي�شير �إلى جرائم العنف العائلي ،مثل �ضرب الزوجة �أو حرمانها من
حقوقها ،كما توجد اختالفات تدل على التمييز �ضد المر�أة مثل ،االختالف في نوع العقوبة بالن�سبة
لجرائم هتك العر�ض ,حيث هناك م�ستويات للعقوبة مرتبطة بنوع الهتك ،رغم �أنه هتك عر�ض في نهاية
الأمر.
وفي �سبيل مناه�ضة العنف �ضمن �إطار الأ�سرة و�ضد المر�أة والطفل يجب �إعادة النظر في بع�ض
بنود القانون .و�أن يجمع القانون بين �إجراءات تمنع االنتهاكات وت�ساعد �ضحايا العنف وتحميهن،
ف�ض ًال عن �إجراءات للمقا�ضاة على �أي جرم يرتكب والتحقيق فيه والمعاقبة عليه.
كما �أكدت الدكتورة الك�شيمي �آنتاريان  -م�سئولة �شئون االت�صاالت منظمة الم�ساواة الآن،
�أمريكا على طرح �أفكار حول �آليات قانونية لمكافحة التحر�ش الجن�سي و�أهمية ا�ستخدام الآليات الدولية
وذلك كالتالي:
تحويل االتفاقيات الدولية �إلى ا�ستحقاقات فعلية ،وهي طريقة لطلب م�ساءلة الدول ،والآليات
ت�ساعد على خلق منهج عمل عام ودولي يبيح بت�سمية الأف�ضل والأ�سو�أ من الحكومات من حيث االلتزام
بهذه الآليات،وا�ستخدام الإطار الدولي يعطي تعريف ًا للم�شكالت ويفيد في و�ضع معايير للأهداف.
�إال �أن هذا اال�ستخدام قد يواجه تحديات منها:
�أن االتفاقيات والبروتوكوالت يتم و�ضع الت�صور الخا�ص بها وتعريفها بوا�سطة الرجال ،كما
�أنه غالبا ما يتم التركيز على انتهاكات قوانين حقوق الإن�سان في الإطار العام وال تتم مناق�شة ق�ضايا
بعينها في �إطار خا�ص،وغالبا ما يكون التركيز على الحقوق ال�سيا�سية والميدانية �أكثر من الحقوق
االجتماعية واالقت�صادية .كما �أن الحكومات تبرر معظم �أ�شكال التمييز في قوانين مثل قانون الأ�سرة
وقانون الجن�سية وال�سالمة الج�سدية وحرية التعبير عن الر�أي وحرية التنقل على �أ�سا�س الثقافة والديانة
والعرق.
ثم ت�ساءلت ما الذي يمكن توقعه فعلي ًا من قانون حقوق الإن�سان؟ ففي الوقت الذي ال ي�ضمن فيه
قانون حقوق الإن�سان ذاته الو�صول لحق الم�ساواة ،يجب �أن نعير اهتمامنا للتفكير في �أف�ضل ما يمكننا
القيام به ال�ستخدام هذا الإطار و�سبله التي ت�ؤدي للو�صول لحقوق المر�أة.
وفي هذا ال�صدد قدم الأ�ستاذ عبد اهلل خليل – المحامي لدي محكمة النق�ض وخبير القانون
الدولي لحقوق الإن�سان ،م�صر تعريفا لمفهوم العنف �ضد المر�أة كما عر�ض مجموعة من �أ�شكال العنف
�ضد المر�أة الواردة في المواثيق الدولية ومن بينها العنف المنزلي ،العنف الج�سدي ،العنف النف�سي
،العنف االقت�صادي ،التحر�ش واالعتداء الجن�سي ،القتل ب�سبب المهر،الإيذاء الجن�سي ،الزواج المبكر.
كما ذكر �أنه من الممكن ت�صنيف العنف �ضد المر�أة على �أنه م�س�ألة متعلقة بحقوق الإن�سان،
فاالعتراف ب�أن العنف �ضد المر�أة انتهاك لحقوق الإن�سان يو�ضح الواجبات الملزمة للدول بمنع هذا
العنف والق�ضاء عليه والمعاقبة عليه ،وم�ساءلة هذه الدول في حال تق�صيرها في �أداء هذه الواجبات.
وبالتالي يجوز مطالبة الدول باتخاذ كل التدابير المالئمة لمنع العنف �ضد المر�أة باعتبارها
ممار�سة حقوق الإن�سان من الممكن �أن ي�صبح �أكثر �شمولية ب�إدخال خبرات الن�ساء
حقو ًقا �شرعية�،إن
َ
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فيها.فعندما تظل خبرات الن�ساء الخا�صة غير مرئية ،ال ت�شكل جز ًءا من �إعالم فهم انتهاكات حقوق
الإن�سان و�إ�صالحات هذه االنتهاكات .لذلك يجب �أن ت�أخذ قواعد حقوق الإن�سان في الح�سبان الظروف
الخا�صة للمر�أة.
كما �أكد �أ�ستاذ عبد اهلل علي م�سئولية الدولة ،فالدولة م�سئولة بموجب القانون الدولي بمجرد
الت�صديق على االتفاقية تجاه المجتمع الدولي عن �أي انتهاك لأحكام االتفاقية حتى على ال�صعيد الوطني
وملزمة باتخاذ االجراءات الد�ستورية والقانونية لنفاذ �أحكامها و�سريانها و�إدماجها في النظام القانون
الوطني وب�أال تتعار�ض قوانينها مع التزاماتها الواردة في االتفاقية.
كما �أ�شار �إلي �أهمية دور المجتمع المدني ال �سيما على الم�ستوي الدولي ،حيث ركز على دور
الحمالت الدولية والمحلية في مكافحة العنف �ضد المر�أة ،حيث قال �إن جهود الدفاع عن المر�أة ،ال
�سيما الحمالت المنفذة لتعريف العنف �ضد المر�أة مهمة وت�ستخدم �آليات �إبداعية متعددة مثل الم�سرح،
والبيانات العملية ،والمراقبة ،والمطبوعات ،والإذاعة ،والتلفزيون ،و�شبكة الإنترنت .وال يمكن �أن ينجح
الن�ضال من �أجل الق�ضاء على العنف �ضد المر�أة دون �إ�شراك الرجال .وثمة �أمثلة واعدة الئتالفات يعالج
فيها الرجال الحاجة �إلى و�ضع حد لتغا�ضي المجتمع المحلي عن العنف �ضد المر�أة وت�أييد الأدوار
القيادية للن�ساء.
كما تحدثت الأ�ستاذة نور الإمام  -محامية ونا�شطة حقوقية ،الأردن عن التعديالت القانونية
الأردنية في مجال العنف �ضد المر�أة و�صدور قانون العنف الأ�سري باعتباره خطوة مهمة ورائدة علي
م�ستوي العالم العربي ،فقالت :انه تم تعديل عدد من القوانين بهدف �إلغاء التمييز �ضد المر�أة ومناه�ضة
العنف ففي عام  2007تم ن�شر اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة في الجريدة
الر�سمية بعد خم�سة ع�شر عام ًا من ت�صديق الحكومة عليها لت�صبح جزء ًا ال يتجز�أ من الت�شريع الأردني
يمكن اال�ستناد �إليها �أمام الق�ضاء الوطني.
ومن المعلوم �أن فعل التحر�ش الجن�سي قد يحدث في �أي مكان ،ال�شارع ،المدر�سة ،الجامعة،
العمل وحتى في المنزل ولم يقم الم�شرع الأردني بتجريم فعل التحر�ش الجن�سي في قانون موحد،
�إنما توزعت �أحكامه في عدة قوانين �أبرزها قانون العقوبات وقانون العنف الأ�سري وقانون العمل
وهي:الفعل المنافي للحياء ،و هتك العر�ض ،واالغت�صاب ،والإغواء.
�أما فيما يتعلق بقانون العنف الأ�سري فهو يهدف �إلى �إيجاد حلول وعقوبات بديلة لأفعال العنف
المرتكبة داخل الأ�سرة بغر�ض الحفاظ على الروابط الأ�سرية وللتقليل من �آثار الإجراءات الجزائية.
ا�ستحدث القانون عقوبات بديلة و�إجراءات احترازية لمنع العنف الأ�سري عامة والتحر�ش
الجن�سي �أحدها �إذا ما تمت من قبل �أفراد الأ�سرة المقيمين في البيت الأ�سري.
ف�ضال على ذلك فقد تم تو�سيع الحماية القانونية للن�ساء الم�شتغالت بالزراعة والعامالت المنازل
في قانون العمل المعدل لعام  2008بحيث يتم �شمولهن ب�أحكام القانون وهاتان الفتاتان كن م�ستثنيات
من �أحكام القانون ،كما �أن هناك العديد من عامالت المنازل �أ�صبحن �ضحايا لجرائم العنف والتحر�ش
الجن�سي.
ثم تحدثت الأ�ستاذة فائزة البا�شا المدير  -التنفيذي للمركز الليبي لحقوق الإن�سان  -برنامج
حماية الأ�سر للن�ساء المعنفات ،ليبيا عن ا�ستخدام م�صطلح التحر�ش الجن�سي للداللة على ال�سلوك الذي
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يهدف �إلى الإغواء بق�صد اال�ستمالة �إلي ارتكاب �أفعال ال �أخالقية قد تكون مقدمة لجريمة المواقعة
(الزنا) �أو االغت�صاب �أو اللواط �أو هتك العر�ض ويتحقق به الفعل الفا�ضح ب�إثارة الغريزة لدى المتحر�ش
به على نحو يم�س حيائه.
و تطرقت �أ�ستاذة فائزة بعد ذلك للتحر�ش الجن�سي في القانون الليبي فقالت �إن القانون الليبي لم
يعرف التحر�ش الجن�سي ،ولكنه �أقر ن�ص ًا خا�ص ًا للتحر�ش ب�أنثى عموم ًا بالإ�ضافة �إلى الن�صو�ص القانونية
التي تجرم الأفعال التي تهدر الأخالق و الما�سة بالعر�ض و ال�شرف التي ت�ستوعب هذا الم�صطلح.
والتحر�ش الجن�سي يتحقق في جريمة الفعل الفا�ضح� ،أما ال�صورة الخا�صة للتحر�ش ب�أنثى
فنجدها في ن�ص المادة  420عقوبات التي جرمت كل فعل �أو قول �أو �إ�شارة في طريق عام �أو مكان
مطروق لأنثى باعتبارها المجني عليه في هذه الجريمة.
وقد طالبت الأ�ستاذة فائزة الم�شرع التدخل لتجريم �أفعال التحر�ش التي تتحقق مادياتها في
�صورة الأفعال الفا�ضحة حتي و�إن تم الفعل في غير عالنية و�صورة ن�شر الأ�شياء الفا�ضحة ،وعليه ي�س�أل
عن جريمة ن�شر الأ�شياء الفا�ضحة و�إن لم تتم في مكان عام �أو مفتوح للجمهور ،وللم�س�ألة الجنائية عن
�صور التحر�ش الجن�سي المتعددة ثم عر�ضت بعد ذلك و�أكدت �ضرورة �أن ت�شدد العقوبة علي المتحر�ش
بالأطفال �أو المتحر�ش بفاقدي العقل ،فقالت �إن العقاب ي�شدد �إذا كان �ضحية التحر�ش الجن�سي طف ًال
ما دون الرابعة ع�شرة �أو كان المجني عليه فاقد ًا لعقله غير مدرك لما يقوم المتحر�ش (الجاني) �أو
كان مري�ضا يمنعه المر�ض من الدفاع عن نف�سه �أو �إذا ا�ستخدم المتحر�ش الخداع والقوة ل�شل مقاومة
ال�ضحية.
كما تحدثت الأ�ستاذة ماري زلزل -محامية ونا�شطة حقوقية ،لبنان عن �إعالن الق�ضاء على
العنف �ضد المر�أة والت�شريعات الدولية والقوانين التي تجرم التحر�ش الجن�سي في البالد العربية
و�أكدت �أن مو�ضوع العنف �ضد المر�أة وب�شكل خا�ص العنف الجن�سي ومنه التحر�ش لم يلق
العناية الكافية في المواثيق الدولية ،بالرغم من �أن المبادئ العامة التي قامت عليها هذه المواثيق تدين
العنف و لكن حدث التحول بعد م�ؤتمر فيينا وخا�صة بعد �صدور �إعالن الق�ضاء على العنف �ضد المر�أة
في عام .1993
�أما عن التحر�ش الجن�سي في القوانين فتفتقر �أكثر القوانين العربية لن�ص �صريح يدين التحر�ش،
لكن �أكثر قوانين العقوبات تت�ضمن مواد تدين �أعما ًال هي في �صلب و�صف التحر�ش .لكن الن�ساء �ضحايا
التحر�ش نادر ًا ما يتقدمن ب�شكوى ،و�إن فعلن فهن في �أكثر الأحيان يتراجعن عن �شكواهن �أو ي�سقطنها
لأنها غير محمية بالقانون.
�أما بالن�سبة لفعالية الن�صو�ص التي تجرم التحر�ش ف�إن لدى بع�ض الدول ن�صو�ص ًا قانونية تحمي
من التحر�ش الجن�سي لكن المرتكبين ال يزالون يفلتون من العقاب نظر ًا لخ�صو�صية مفهوم التحر�ش
ول�صعوبة �إثباته ،وهنا تجد المر�أة نف�سها �أمام عبء ا�ستعرا�ض حياتها الحميمة �أمام العموم� ،سواء
�أكان هذا في مرحلة التحقيق �أو في قاعة المحاكمة ،ف�ضال على ذلك فقد خال قانون العمل اللبناني من
مواد تتعلق بالتحر�ش الجن�سي �أو المعنوي ،وعند �س�ؤال �أحد الق�ضاة لدى محكمة التمييز �أجاب �أنه
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طالما تعجب ب�سبب عدم �إثارة مو�ضوع التحر�ش في الملفات التي ف�صل فيها� ،إال �أنه ا�ست�شف في بع�ض
الق�ضايا �أن الأ�سباب المثارة في الدعاوى لم تكن هي الأ�سباب الحقيقية �أو الأ�سا�سية ،و قالت الأ�ستاذة
ماري� :إنها تقدمت �ضمن م�شروع تحديث قانون العقوبات باقتراح مواد تعالج التحر�ش الجن�سي.
بينما ركزت الأ�ستاذة الزهرة فرات – محامية مقبولة لدى المجل�س الأعلى -نائبة رئي�سة
جمعية ج�سور ملتقى الن�ساء المغربيات ،المغرب في ورقتها علي درا�سة الملفات القانونية كو�سيلة
للو�صول �إلي الواقع ووجدت من خالل الملفات المعرو�ضة على المحاكم وعلى مراكز اال�ستماع
والإر�شاد القانوني �أن الأ�سباب المبا�شرة هي تلك المرتبطة بالفقر والبطالة والأمية ،والنظرة الدونية
للمر�أة تتحمل فيها الدولة الم�س�ؤولية نتيجة عدم �إن�شاء �أمن متخ�ص�ص بالحماية القانونية للمر�أة �ضحية
العنف الجن�سي وتوفير �إعالم تربوي م�ستقل وم�سئول ،وم�ساعدات اجتماعيات و�أطباء نف�سانيين
متخ�ص�صين بمقر ال�شرطة والنيابة العامة.
علما ب�أن �أغلب �ضحايا اال�ستغالل الجن�سي بكل �أنواعه يمثلن  % 80من حاالت االعتداءات
الجن�سية على القا�صرات دون �سن الر�شد القانونية.
وقد حاولت الدكتورة �إقبال الأمير ال�سمالوطي -عميد المعهد العالي للخدمة االجتماعية -
م�صر �أن تقدم ر�ؤي ا�ست�شراقية حول الم�ستقبل ،حيث �أكدت �أن هناك خلال في المنظومة الأخالقية،
لأ�سباب عديدة ولكن الأهم هو كيفية العالج والذي يتمثل في �ضرورة تحالف منظمات المجتمع المدني
لل�ضغط على �صانعي القرار من �أجل و�ضع حد لمواجهة هذه الظاهرة الم�ستفحلة في المجتمع الم�صري،
بجانب �ضرورة �أن تت�ضمن تلك المنظمات مكاتب خا�صة للإر�شاد القانوني والنف�سي واالجتماعي،
وتدريب ًا للعاملين بالجمعيات على كيفية تلقي ال�شكاوى ور�صدها.
كما �أكدت �أن هناك �ضرورة للتعاون مع الإعالم ،وو�ضع ا�ستراتيجيات العمل وذلك من
خالل:حمالت توعية بوا�سطة عمل �أن�شطة وم�سابقات لل�شباب ،م�سل�سالت و�إعالنات و�أفالم تناق�ش
الظاهرة،و ت�صميم �إعالنات ومل�صقات يتم توزيعها بمحطات المترو والأماكن العامة لرف�ض تلك
الأفعال والممار�سات ،بجانب التركيز �إعالمي ًا على ما تعانيه الفتيات وال�سيدات عند تعر�ضهن لتلك
الممار�سات،بالإ�ضافة �إلى حمالت توعوية تدور حول تدعيم قيم ال�شهامة واحترام الن�ساء.
مع �أهمية العمل على الم�ستوى الأ�سري من خالل :الت�أكيد على دور الأ�سرة كم�ؤ�س�سة رئي�سية
لتن�شئة الأفراد ال�صالحين في المجتمع و�ضرورة تعليم الآباء ثقافة احترام الآخر لأبنائهم و الت�أكيد
على �أنه ال فرق بين بنت وولد �إال بالعمل ،ومن ثم تدعيم مفهوم النوع االجتماعي  Genderولي�س
مفهوم الجن�س  .Sexو توعية ال�ضحايا بكيفية التعامل مع التحر�ش الجن�سي وكذلك تربية الفتاة على
التحلي بال�شجاعة والإف�صاح عما تتعر�ض له من تحر�ش جن�سي و�أنه ال �شرف وال قيمة للفتاة التي تف�ضل
ال�سكوت على تعر�ضها لمثل هذه الأفعال.

18

التحر�ش الجن�سي في المنطقة العربية

كما �أن هناك �ضرورة لأن يكون للجامعات والمعاهد والمدار�س دور في ن�شر الوعي �إزاء هذا
المو�ضوع على اعتبار �أن ال�شباب والمراهقين هم الفئة الم�ستهدفة ،ومن هنا يجب عمل ن�شرات عن
التحر�ش الجن�سي و�إدخالها المدار�س لرفع الوعي بماهية التحر�ش الجن�سي وكيفية مواجهته ،مع
االهتمام بالن�شاط المدر�سي ب�شكل عام ومحاولة تخ�صي�ص يوم للن�شاط يمار�س فيه الطلبة هواياتهم
المف�ضلة ويعبرون عن �أنف�سهم و�أزماتهم وت�سا�ؤالتهم من خاللها ،ودعم االهتمام بدور الإخ�صائي
االجتماعي في المدر�سة وما له من �أثر كبير في احتواء التالميذ وتوجيههم التوجيه ال�صحيح فيما
يعانونه من م�شكالت وا�ضطرابات خا�صة بمراحلهم العمرية المختلفة ،ف�ضال على حمالت توعية في
الجامعات الم�صرية المختلفة وفى كل المحافظات ،و االهتمام بتدري�س الثقافة الجن�سية التي تحقق
الوعي للأطفال والمراهقين حتى ال يتعر�ضوا لتلك الأفعال.
نواح مختلفة "االقت�صادية واالجتماعية
و�أخير ًا �ضرورة عمل درا�سات و�أبحاث متعددة ومن ٍ
والنف�سية والقانونية  ...الخ" بحيث تت�ضمن كل من هذه الدرا�سات �آثار التحر�ش الجن�سي وتداعياته
وعلى المجتمع الم�صري بوجه عام وعلى المر�أة بوجه خا�ص.
ثم تناولت الأ�ستاذة ماغي عون �إعالمية ونا�شطة في مجال حقوق الإن�سان – لبنان �إغفال
القانون اللبناني للتحر�ش الجن�سي فقالت �إن الخبراء القانونيين اتفقوا على �أن الد�ستور اللبناني وا�ضح
ب�ش�أن الم�ساواة في الحقوق بين الرجال والن�ساء ،لكنهم يختلفون حول نقطة �أ�سا�س ّية تتعلق باالنتهاكات
الج�سدية ،حيث ال توجد قوانين عقوبات تحظر التحر�ش الجن�سي ،مما يعتبر خل ًال وا�ضح ًا في القانون،
ومع �إغفال القانون اللبناني لحماية المر�أة من العنف� ،أخذت بع�ض الجمعيات الن�سائية على عاتقها هذه
المهمة ،بال�ضغط لتعديل المواد التي تنطوي على تمييز في قانون العقوبات وا�ستحداث قوانين جديدة
من �ش�أنها �أن توفر المزيد من الحماية للمر�أة  .كما ت�سعى هذه الجمعيات �إلى ن�شر توعية �سليمة حول
حقوق المر�أة في المدار�س والجامعات ،وتحت�ضن بع�ض �شكاوى ال�سيدات المعنفات.
ثم تحدثت بعد ذلك عن تناول الإعالم اللبناني لق�ضايا العنف �ضد المر�أة.حيث قالت �أنه بالرغم
من �أن الإعالم اللبناني يتمتع بهام�ش ال ب�أ�س به من الحرية �إال �أن تناوله وتغطيته ل�شئون وق�ضايا العنف
�ضد المر�أة يعتبر غير مقبول،وهذا مرده �إلى عدم اعتبار ق�ضايا العنف �ضد المر�أة من �أولويات اهتمام
الم�ؤ�س�سات الإعالمية.
�أما المعوقات والتحديات والقيود التي تواجه الإعالم في تغطية ق�ضايا العنف �ضد المر�أة
في لبنان كما في معظم الدول العربية فهي معوقات خا�صة بالإعالميين ومعوقات مهنية واجتماعية
وقانونية ،حيث يفتقد الإعالميون �إلى ثقافة حقيقية في مجال حقوق الإن�سان وحقوق المر�أة ،والقوانين
والت�شريعات التي لها عالقة ،كما �أن الإعالم المتخ�ص�ص يكاد يكون مفقود ًا في و�سائلنا الإعالمية ،كما
يفتقد الإعالميون �إلى م�صادر المعلومات والبيانات العلمية حول ق�ضايا العنف �ضد المر�أة ،في غياب
�آلية مهنية وا�ضحة بين الإعالميين والمراكز الن�سوية والجمعيات المعنية.
بينما تناولت الأ�ستاذة عائ�شة را�شد محامية وع�ضو جمعية الحقوقيين ورئي�سة لجنة المحامين
 دولة الإمارات العربية المتحدة التحر�ش من منظور مغاير حيث و�صفت التحر�ش الجن�سي ب�أنهالمركز الم�صري لحقوق المر�أة
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�إرهاب �ضد المر�أة يدخل في دائرة الم�سكوت عنه �سيا�سي ًا واجتماعي ًا،من جهة �أخرى يمكن الربط
بين التحر�ش الجن�سي بانت�شار الف�ساد ،وغياب الرقابة في العالم العربي ،فالف�ساد المالي والإداري
في الم�ؤ�س�سات العربية ي�ؤدي ب�صورة ما �إلى الف�ساد الأخالقي خا�صة �أن الكثير من حاالت التحر�ش
الجن�سي �ضد المر�أة في العمل تنتج من ر�ؤ�سائها الرجال لما يتمتعون به من �سلطة ونفوذ وانعدام
الرقابة.
ولقد انت�شرت م�ؤخر ًا دعوى ف�صل المر�أة و حجبها خوف ًا من االعتداءات الجن�سية ،هذه الدعوي
تختزل الكائن الب�شري في الجانب البيولوجي و الجن�سي الأمر الذي يمثل تغييب ًا لكيانه الآخر الإن�ساني
الثقافي االقت�صادي االجتماعي ال�سيا�سي.و�أكدت �أن الإعالم �سالح ذو حدين �إحداهما �إيجابي والآخر
�سلبي ،و على ذلك ف�إنه يجب تطوير وتح�سين دور الإعالم في عر�ض وتقديم �أ�شكال ومظاهر التحر�ش
بالن�ساء.
وفي �إطار تبادل الخبرات حول جهود المجتمع المدني لمواجهة التحر�ش الجن�سي �ساهمت
الأ�ستاذة عبير البربري � -أ�ستاذ علم نف�س ،الجامعة الأمريكية بالقاهرة بعر�ض تجربة حقيقية من
واقع متابعتها ك�أكاديمية ،حيث بد�أت حديثها عن ظاهرة التحر�ش الجن�سي ومدي انت�شارها و�آثارها
ال�سلبية ،ثم تطرقت �إلي تجربة م�صر في مواجهة ظاهرة التحر�ش الجن�سي ،و�أ�شارت �إلى �أن المجتمع
المدني يحاول �إيجاد حلول لهذه الم�شكلة عن طريق الحمالت والمناق�شات والدرا�سات ومختلف الو�سائل
والإعالم وماله من ثقل يمكن �أن ي�ساهم في حل م�شكلة العنف �ضد الن�ساء ومن بينها جريمة التحر�ش
الجن�سي وذلك عن طريق تغيير و�ضع المر�أة في الحياة العامة والخا�صة ،من خالل تغيير واقع التكتم
وال�سرية ،و�إظهار الحقائق للنا�س و�صناع القرار، وت�شجيع الن�ساء على التبليغ عند مواجهة العنف.
وقد عر�ضت حملة "�شارع �آمن للجميع" التي تبناها المركز الم�صري لحقوق المر�أة كنموذج لحمالت
التغيير االجتماعي.
كما تحدث الأ�ستاذ ماجد العي�سي رئي�س ق�سم الخدمات الطبية واالجتماعية ببرنامج الأمان
الأ�سري الوطني -المملكة العربية ال�سعودية في ورقته عن التحر�ش الجن�سي بالن�ساء في المملكة
العربية ال�سعودية ب�شكل فيه كثير من الجر�أة ،مقارنة بالظروف الثقافية واالجتماعية بالمملكة ،حيث
قال �إنه بالرغم من محاوالت التقليل من �ش�أن هذه الممار�سات �أو ن�سب حدوثها ف�إن هناك تناف�س ًا بين
الإعالم االلكتروني والإعالم المقروء والمرئي والم�سموع في ر�صد ظاهرة التحر�ش الجن�سي �ضد
المر�أة في ال�سعودية ،وقد عدد مظاهر التحر�ش بالمر�أة داخل الأ�سرة وفي �أماكن العمل والأماكن العامة،
الترفيهية ،التعليمية ،و�سائل االت�صال الحديثة ،وال�شبكة العنكبوتية و�أكد �أنها في زيادة م�ستمرة و�إن
كان التحر�ش في �أماكن العمل ال يزال محدود ًا نظر ًا ،لأن �أماكن العمل تف�صل بين الجن�سين (فيما عدا
القطاع ال�صحي).
وعلى الرغم من هذا الت�ضييق ف�إن هناك تجاوزات ،خا�صة عندما ينتقل �إلى ال�شارع الذي ت�صعب
ال�سيطرة عليه والذي ال ترغب الن�ساء في ال�سير فيه بمفردهن ،لأنهن عر�ضة للتحر�ش ال محالة على ح�سب
قولهن� .أما بالن�سبة للتحر�ش الجن�سي بين المحارم في داخل الأ�سرة ف�إن البيانات الأولية محدودة
الم�صادر ت�شير �إلى �أن ن�سبة التحر�ش �أو االعتداء الجن�سي ت�شكل  %10من مجمل العنف الأ�سري في
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�سن الطفولة والجدير بالطرح والمناق�شة هو ما يتعلق بالتحر�ش الجن�سي بالفتيات عبر و�سائل االت�صال
الحديثة و�شبكة االنترنت ،حيث تتيح هذه الو�سائل الحديثة للمتحر�ش �إمكانية �إخفاء هويته الحقيقية,
وبالتالي ممار�سة هوايته دون �أن يتجاوز عقابه حظر دخوله المنتدى االلكتروني في �أ�سو�أ الأحوال.
و�أكد دور الإعالم في الت�صدي للتحر�ش الجن�سي حيث قال �إن ال�صحافة االلكترونية ومنتديات
الر�أي العام قد �ساهمت في ر�صد �أحداث التحر�ش في ال�سنوات الأخيرة ،وعملت علي تعبئة الر�أي العام
�ضدها و�ضد �أي بطء في مقا�ضاتها ودعت لت�شديد العقوبات ب�ش�أنها كما حدث في ق�ضية نفق النه�ضة
والدعوة لنق�ض �أحكام ت�ضمنت الإدانة ل�ضحايا التحر�ش �أو االعتداء كما حدث في ق�ضية فتاة القطيف
ال�شهيرة.
واختتم الأ�ستاذ ماجد كلمته بالت�أكيد علي �ضرورة التوعية ب�أهمية التربية الجن�سية في المنزل
والمدر�سة ومنذ مراحل مبكرة وللجن�سين منطلقين من الآية الكريمة }قل للم�ؤمنين يغ�ضوا من
�أب�صارهم ويحفظوا فروجهم ذلك �أزكى لهم{ (النور) �صدق اهلل العظيم.
وبعد نقا�شات معمقة توج الم�ؤتمر نجاحه ب�إعالن هام ي�ؤكد رغبة الجميع في
اال�ستمرارية �أن تجربة المركز في حملته "�شارع �آمن للجميع" قد نجحت في ك�سر
الم�سكوت عنه "التابوه"حول حق المر�أة في التعبير على ما تواجهه من انتهاكات ال
�سيما التحر�ش الجن�سي� ،إال �أن العمل الجماعي المنهجي والم�ستمر هو ما �سوف ي�ساهم
في الحد من هذه الم�شكلة.
ونحن ن�ضع بين يدي القارئ هذا الإعالن وموجز حول فعاليات الم�ؤتمر ف�إننا ن�سعى لن�شر المعرفة
وح�شد المنا�صرين للق�ضاء على العنف �ضد المر�أة عموما والتحر�ش الجن�سي على وجه التحديد .على
�أمل �أن يكون هذا الم�ؤتمر بداية لمرحلة جديدة من الت�ضامن والعمل الم�شترك حول ق�ضايا الن�ساء.
					

نهاد �أبو القم�صان
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محاور النقا�ش

�أو ًال  :المحور االجتماعي

قدم هذا المحور مفهوم العنف من خالل تحديد �إطار �شامل للعنف ،و�أ�س�سه
وبالتحديد العنف االجتماعي ،كما �سعي �إلي تحديد �آلياته ودور الثقافة ومناهج
التعليم في انت�شاره وتف�شيه ،وقد كان تعريف العنف الوارد في الإعالن ب�ش�أن
الق�ضاء على العنف �ضد المر�أة ال�صادر عن الأمم المتحدة مرجعا لكل الأوراق
والمناق�شات ،ويعرف العنف �ضد المر�أة وفقا لما يقرره الإعالن والذي ت�ستند
�إليه منظمة العفو الدولية في حملتها من �أجل الق�ضاء على العنف �ضد المر�أة
ب�أنه�":أي فعل عنيف تدفع �إليه ع�صبية الجن�س ويترتب عليه� ،أو يرجح �أن
يترتب عليه� ،أذى ومعاناة للمر�أة� ،سواء من الناحية الج�سمانية �أو الجن�سية
�أو النف�سية ،بما في ذلك التهديد ب�أفعال من هذا القبيل �أو الق�سر �أو الحرمان
التع�سفي من الحرية� ،سواء حدث ذلك في الحياة العامة �أو الخا�صة" .وت�ضيف
منظمة العفو الدولية في تعريفها للعنف �ضد المر�أة بع�ض التف�سيرات التقدمية
للتعريف الوارد في الإعالن ،تلك التي تقرر "�أن �أفعال الإغفال ،مثل الإهمال
والحرمان ،يمكن �أن تمثل �أ�شكا ًال من العنف �ضد المر�أة ،وتو�سع ال�صكوك
القانونية الأحدث عهد ًا هذا التعريف لي�شمل �أبعادا �أخرى ،من بينها على وجه
الخ�صو�ص العنف الهيكلي ،وهو الأذى الناتج عن ت�أثير تنظيم االقت�صاد على
حياة الن�ساء.
�أ�شكال العنف الممار�س �ضد المر�أة
يمكن �إبراز �أ�شكال العنف �ضد المر�أة في الآتي:
.1العنف في محيط الأ�سرة وي�شمل:
• التعر�ض لل�ضرب من قبل �أحد �أفراد الأ�سرة.
• الممار�سات التقليدية مثل ت�شويه الأع�ضاء التنا�سلية "ختان الإناث" وال�سب
والحرمان من التعليم والعمل المبكر� ...إلخ
• العنف المت�صل بالمهر.
• اغت�صاب الزوجة.
و ُيمكن �أي�ضاً �أن ُيدرج �ضمن هذه الفئة التعدي على خدم المنازل ,بما في ذلك:
"• الحب�س غير الطوعي.
•" الق�سوة الج�سدية.
"• الظروف المماثلة للرق.
•  االعتداء الجن�سي.
المركز الم�صري لحقوق المر�أة
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فبالن�سبة لأعداد ال ح�صر لها من الن�ساء والفتيات ,ال ُيعد البيت �سكن ًا ومالذ ًا من الهموم ,بل
مكان ًا للرعب والخوف ،ففي كل يوم ,وفي جميع بلدان العالم ,تتعر�ض ن�ساء وفتيات لل�ضرب واالعتداء
الجن�سي على �أيدي �أزواجهن �أو �آبائهن �أو �أفراد الأ�سرة الآخرين.
.2العنف االجتماعي وي�شمل:
• التحر�ش الجن�سي.
• االغت�صاب ,والتعدي الجن�سي.
• االتجار في الن�ساء و�إرغامهن على ممار�سة البغاء.
• العمل الق�سري.
• النظرة المتدنية للمر�أة من خالل عدد من الموروثات الثقافية كالتي تُختزل دورها
في ج�سدها والتي تحرمها من حريتها وكافة حقوقها ال�شخ�صية�...إلخ.
ومن بين �أبرز �أ�شكال العنف االجتماعي جريمة التحر�ش الجن�سي والذي انت�شر �إلي حد كبير في
الآونة الأخيرة في جميع البلدان بما فيها الوطن العربي وال �سيما التحر�ش الجن�سي في مواقع العمل.
وعلى الرغم من �أنه ال يوجد تعريف موحد للتحر�ش الجن�سي في مواقع العمل� ،إال �أن هناك
�إجماع ًا دولي ًا على حتمية مواجهة هذه الظاهرة التي ارتبطت بمواقع العمل عامة كانت �أو خا�صة ،كما
�أنه فعل يتنافى مع مبادئ حقوق الإن�سان كالحق في الم�ساواة وعدم التمييز ،والعمل ،وتكاف�ؤ الفر�ص،
وقبل كل �شيء الحق الأ�سا�سي في احترام كرامة الإن�سان وحريته.
جدير بالذكر �أن هناك عدد ًا من الدول العربية بد�أت منذ مدة في طرق باب التحر�ش الجن�سي في
مواقع العمل وطرح الإ�شكالية على الأقل نظري ًا  -م�صر والأردن � -إال �أن بع�ضها الآخر ذهب �إلي �أبعد
من ذلك  -تون�س والمغرب -ب�إ�صدار ت�شريعات جنائية لمواجهتها.
�أما عن تعريف التحر�ش الجن�سي:
فبالرغم من انت�شار الظاهرة والتي طرحت نف�سها بقوة ،على م�ستوى دولي و�إقليمي ووطني،
�إال �أن المجتمع الدولي لم يجمع على تعريف واحد لها ،ولم يت�صد لها بموجب اتفاقية دولية بعد .بل �إن
االتحاد الأوروبي �أعلن �صراحة �أنه لي�س ب�إمكانه و�ضع تعريف موحد ،و�إن كان ب�إمكانه و�ضع معايير
ت�ساعد كل دولة في �إعداد ت�شريع يالئمها.
� ّإن التحر�ش الجن�سي ظاهرة اجتماعية ونف�سية في �أ�صلها و�إن كان لها نتائج و�أبعاد �أخرى ،وهو
ما يعني �أن كل مجتمع �أدرى ب�ش�ؤونه و�أعلم بما ي�شكل تحر�ش ًا جن�سي ًا من عدمه.
�إال �أن هذا يجب �أال يدفع �إلى الإحجام عن مواجهة الم�س�ألة والتدخل ت�شريعي ًا لمعالجتها� ،أو �أن
يتخذ من ذلك ذريعة لدفن الر�ؤو�س في الرمال ،ذلك �أن دو ًال كثيرة بما في ذلك دول عربية و�ضعت تعريف ًا
ينا�سبها لمواجهة الظاهرة ،بل يعد ذلك �سبب ًا �أ�سا�سي ًا للعمل حثيث ًا على تبني ت�شريع منا�سب ومالئم بد ًال
من االنتظار حتى يفر�ض ذلك بموجب تعريف دولي في يوم من الأيام.
مما ال�شك فيه �إن هناك نوع ًا من االتفاق اليوم على �أنه من الممكن و�ضع معايير ومقايي�س للتحر�ش
الجن�سي ،كما �أن هناك �إجماع ًا على �أن التحر�ش الجن�سي ال ين�صب على �شكل مادي ملمو�س ،بل �أنه يتخذ
مظاهر ثالث:
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 .1تحر�ش جن�سي �شفوي )مالحظات وتعليقات جن�سية م�شينة /طرح �أ�سئلة جن�سية /نكات
بذيئة /الإلحاح في طلب لقاء�..إلخ ) وهو الأكثر انت�شارا.
 .2تحر�ش جن�سي غير �شفوي (نظرات موحية /الإيماءات والتلميحات الج�سدية).
 .3تحر�ش جن�سي ب�سلوك مادي (بداية باللم�س والتح�س�س ،وانتها ًء باالعتداء).
هل يرتبط التحر�ش الجن�سي بالمر�أة ؟
يرتبط التحر�ش الجن�سي وقبل كل �شئ بكرامة الإن�سان و�آدميته ،فقد كرمه اهلل �سبحانه وتعالى
على بقية المخلوقات وا�ستخلفه في الأر�ض .وكرامة الإن�سان ترتبط �أ�شد االرتباط بم�صدر رزقه ،وحقه
في العمل في بيئة نظيفة ،و�شعوره بالم�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص.
وقد �أظهرت الم�ؤ�شرات والدرا�سات ومن بينها درا�سة �صادرة عن االتحاد الأوروبي �أن – 40
 %50من الن�ساء يتعر�ضن للتحر�ش الجن�سي في مواقع العمل ،و�أن امر�أة من بين اثنتين �أو ثالث عر�ضة
لذلك مقابل رجل من بين ع�شرة رجال يتعر�ض لذات الأمر .كما �أن م�سوحات �إعالمية وحكومية في
الواليات المتحدة الأمريكية قدرت �أنه فيما بين  % 60-40من الن�ساء في �أماكن العمل في الواليات
المتحدة تعر�ضن لتحر�ش جن�سي.
ويرجع ذلك للعديد من الأ�سباب من بينها نظرة الرجل وتقييمه لما ي�شكل تحر�ش ًا جن�سي ًا والتي
قد تختلف عن تقييم المر�أة �أو �شعورها به ،كما �أن هناك تفاوت ًا في العادة بين �أعداد الرجال �سواء من
العاملين و�أرباب العمل على وجه الخ�صو�ص و�أعداد الن�ساء ،و�أنهم (�أي الرجال) �أكثر عدد ًا خا�صة في
مواقع الم�سئولية من المر�أة ،وهي م�س�ألة تحتاج �إلى درا�سة خا�صة بكل مجتمع.
وفيما يلي نعر�ض الأوراق البحثية التي قدمها الم�شاركون والم�شاركات في الم�ؤتمر:
قدمت الدكتورة �شريفة زهير  -مدير معهد الدرا�سات ال�شرق �أو�سطية والإ�سالمية
والإ�ستراتجية� ،أمريكا ورقة بحثية ركزت من خاللها على تعريف العنف وا�ستعرا�ض �أنواعه المختلفة،
فقد عرفت العنف على �أنه " كل فعل قائم على �أ�سا�س الجن�س يترتب عليه �أو من المحتمل �أن يترتب عليه
�أذى بدني �أو نف�سي �أو جن�سي �أو قانوني �أو اقت�صادي للمر�أة".
ومن �أنواعه:
• العنف الجندري :وهو العنف القائم على الأدوار االجتماعية التي ي�شكلها المجتمع بناء على
الدور البيولوجي لكل من الجن�سين ،معتمد ًا على منظومة من القيم والعادات والتقاليد التي
ت�ؤدي �إلى عدم الم�ساواة القائمة على �أ�سا�س الجن�س البيولوجي.
الموجهة للمر�أة العاملة من �أبناء المجتمع في �شكل اتهامات
• العنف المجتمعي :ويعني الأفعال ّ
�أو تحري�ض �أو عدم تقبل لدورها الوظيفي.
ثم تطرقت بالحديث بعد ذلك �إلي �أ�سباب ارتفاع معدالت العنف �ضد المر�أة ومنها:
.1المر�أة نف�سها :فهي �أحد العوامل الرئي�سية لبع�ض �أنواع العنف واال�ضطهاد ،وذلك لتقبلها له
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وال�سكوت عليه؛ وهو ما يجعل الآخر ي�أخذ في التمادي والتجر�ؤ �أكثر ف�أكثر .وقد تتجلى هذه الحالة
�أكثر عند فقد المر�أة من يلتج�أ �إليه ،ومن يقوم بحمايتها وي�ساندها.
 .2الأ�سباب الثقافية :كالجهل وعدم معرفة كيفية التعامل مع الآخر وعدم احترامه ،وما يتمتع به من
حقوق وواجبات تعتبر عامال �أ�سا�سيا للعنف .وهذا الجهل قد يكون من الطرفين المر�أة وال ُمعنِّف
لها ،فجهل المر�أة بحقوقها وواجباتها من طرف ،وجهل الآخر بهذه الحقوق من طرف ثان؛ هو
ما قد ي�ؤدي �إلى التجاوز وتعدي الحدود ،بالإ�ضافة �إلى تدني الم�ستوى الثقافي للأ�سر وللأفراد،
واالختالف الثقافي الكبير بين الزوجين بالأخ�ص �إذا كانت الزوجة هي الأعلى ثقافيا؛ وهو ما يولد
حالة من التوتر وعدم التوازن لدى الزوج كردة فعل له ،فيحاول تعوي�ض هذا النق�ص باحثا عن
المنا�سبات التي يمكن انتقا�صها وا�ست�صغارها بال�شتم �أو الإهانة �أو حتى ال�ضرب.
 .3الأ�سباب التربوية :قد تكون �أ�س�س التربية العنيفة التي ن�ش�أ عليها الفرد هي التي تولد لديه العنف؛
�إذ تجعله �ضحية له ،حيث ت�شكل لديه �شخ�صية �ضعيفة وتائهة وغير واثقة ،وهذا ما ي�ؤدي �إلى جبران
هذا ال�ضعف في الم�ستقبل بالعنف ،بحيث ي�ستقوي على الأ�ضعف منه وهي المر�أة ،وكما هو المعروف
�أن العنف يولد العنف .وقد يكون الفرد �شاهد عيان للعنف كالذي يرد على الأمهات من قبل الآباء،
بحيث ين�ش�أ على عدم احترام المر�أة وتقديرها وا�ست�صغارها ،فتجعله يتعامل ب�شكل عنيف معها.
 .4العادات والتقاليد :هناك �أفكار وتقاليد متجذرة في ثقافات الكثيرين والتي تحمل بين طياتها
الر�ؤية الجاهلية لتمييز الذكر على الأنثى؛ وهو ما ي�ؤدي �إلى ت�صغير وت�ضئيل الأنثى ودورها ،وفي
المقابل تكبير وتحجيم الذكر ودوره .حيث يعطى الحق دائما للمجتمع الذكوري للهيمنة وممار�سة
العنف على الأنثى منذ ال�صغر ،وتعويد الأنثى على تقبل ذلك وتحمله والر�ضوخ �إليه؛ �إذ �إنها ال تحمل
ذنبا �إال �أنها ولدت �أنثى.
 .5الأ�سباب االقت�صادية :فالخلل المادي الذي يواجهه الفرد �أو الأ�سرة والت�ضخم االقت�صادي الذي
ينعك�س على الم�ستوى المعي�شي لكل من الفرد �أو الجماعة ،حيث يكون من ال�صعب الح�صول على لقمة
العي�ش ،ومن الم�شكالت االقت�صادية التي ت�ضغط على الآخر �أن يكون عنيفا وي�صب جام غ�ضبه على
المر�أة .ي�ضاف �إلى ذلك النفقة االقت�صادية التي تكون للرجل على المر�أة؛ �إذ �إنه من يعول المر�أة ،فلذا
يحق له تعنيفها وذلك عبر �إذاللها وت�صغيرها من هذه الناحية .ومن الطرف الآخر تق ّبل المر�أة بهذا
العنف ،لأنها ال تتمكن من �إعالة نف�سها �أو �إعالة �أوالدها.
 .6عنف الحكومات وال�سلطات :وقد ت�أخذ الأ�سباب نطاقا �أو�سع ودائرة �أكبر عندما ي�صبح بيد ال�سلطة
الحاكمة ،وذلك ب�سن القوانين التي تعنّف المر�أة �أو ت�أييد القوانين ل�صالح من يقوم بعنفها� ،أو عدم
ا�ستن�صارها عندما تمد يدها لأخذ العون منهم.
ثم �أ�شارت الدكتورة �شريفة �إلي �أن العنف �ضد المر�أة �أ�صبح ظاهرة عالمية تنت�شر بقوة في
عالمنا المعا�صر وال �سيما العنف االجتماعي ،والذي ال يفرق بين المر�أة العربية �أو الأجنبية ،ولعل
العنف االجتماعي هو �أحد �أخطر �أ�شكال العنف �ضد المر�أة ،فهنا تفقد المر�أة الإح�سا�س بالأمان ويتعمق
بداخلها الإح�سا�س بالمهانة ،وللعنف االجتماعي �ضد الن�ساء �أ�شكال عديدة منها التحر�ش الجن�سي،
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وجدير بالذكر �أن ال�شريعة الإ�سالمية لي�ست فقط هي التي تنهي عن التحر�ش الجن�سي فكل �أ�شكال
الت�شريع العرفية والقانونية تنهي عنه لما يمثله من انتهاك لحرمة المر�أة ،ومع ذلك الزالت الموروثات
الثقافية التي تكر�س للنظرة الدونية للمر�أة ثابتة ال تتغير ،حيث تري هذه الموروثات �أن المر�أة دائما
هي الم�سئولة والمدانة ،وهي ال�سبب في تعر�ضها للتحر�ش �أو حتى لالغت�صاب ،ففي المملكة العربية
ال�سعودية قام �سبعة رجال باغت�صاب فتاة تبلغ من العمر ثمانية ع�شر عاما ،فما كان من ال�سلطات �إال �أن
قامت ب�إدانة الفتاة لأنها ركبت ال�سيارة مع ه�ؤالء الغرباء بالرغم من �أنها فعلت ذلك تحت التهديد ،فهل
في هذا �إن�صاف لل�ضحية ،لقد حوكمت هنا باعتبارها مذنبة ولي�ست �ضحية مجني ًا عليها .فالبد من تغيير
الثقافة المعادية للمر�أة ،كما دعت الدكتورة �شريفة �إلى �أهمية �سن القوانين الرادعة لمواجهة ظاهرة
التحر�ش فما هو �إال خطوة على طريق االغت�صاب ،فعدم وجود قوانين رادعة يعتبر من �أهم �أ�سباب
انت�شار التحر�ش ،وقد قامت العديد من الدول ب�سن القوانين لمواجهة التحر�ش الجن�سي ولكن تظل هناك
بع�ض الدول التي تخلو قوانينها من قانون وا�ضح لمواجهة التحر�ش الجن�سي.
بينما ركزت الأ�ستاذة �أمل البا�شا  -مدير منتدى ال�شقائق العربي لحقوق الإن�سان ،اليمن
في ورقتها على كون المر�أة العربية �ضحية ثقافة و�أعراف تلب�ست بالدين ،فقد �صورت الثقافة العربية
المر�أة على �أنها م�صدر للغواية ،كما و�صفها بع�ض رجال الدين على �أنها مجرد ج�سد وم�صدر لل�شرور،
مما جعلها م�ستباحة ال كرامة لها ،وقد تحدثت ب�شكل خا�ص عن العنف �ضد المر�أة في دولة اليمن ،حيث
�أكدت �أن و�ضع المر�أة العربية �أ�شد تعقيدا من و�ضع غيرها من ن�ساء العالم ،بما فيها الدول النامية .ذلك
�أن ن�ساء البلدان غير الإ�سالمية يواجهن �أو�ضاعا مترتبة على الفقر وغياب الديمقراطية� ،أما ن�ساء العالم
الإ�سالمي فهن �ضحايا الثقافة والأعراف التي تتحكم في تحديد الت�صورات ال�سائدة حول المر�أة ،تلك
الثقافة التي تدعم �صورة المر�أة كم�صدر للغواية ومجرد ج�سد ،فهي خادمة في منزل زوجها وله كل
الحق في ت�أديبها ،كما �أنها عر�ضة لالنتهاك وال يحق لها التعبير عن الرف�ض ،ومن الم�ؤ�سف ا�ستخدام
العنف و�إ�سباغه م�شروعية دينية حتى ال يبقى من �سبيل �إلى تغييرها .وبهذا غدت التعاليم الإ�سالمية
�سند ًا �شرعي ًا لكل �أ�صناف العنف والتهمي�ش التي تتعر�ض لها الن�ساء حتى �صارت تلك الممار�سات
الم�شينة جزء ًا من الدين بفعل االجتهادات الخاطئة والتوظيفات الأيديولوجية للدين ،وفي الحقيقة
نجد �أن ال�شريعة الإ�سالمية بريئة من كل ذلك فلقد كرم الدين الإ�سالمي المر�أة �أيما تكريم حتى �أفرد
القر�آن الكريم �سورة طويلة للمر�أة ،وهي �سورة الن�ساء ،تحدث فيها عن حقوقها وواجباتها ،و�إذا كانت
الآراء الفقهية التي �أنتجتها ع�صور خلت قد ات�سمت باالنغالق والت�شدد تبعا لم�ستوى الوعي والتطور
المجتمعي ،ف�إن الآراء والمواقف التي تتبناها الجماعات الإ�سالمية حاليا وبع�ض رجال الدين ،لي�س لها
من مبرر غير ال�سعي �إلى كبح عملية التطور التي تعرفها مجتمعاتنا.
وهذا ي�ضعنا �أمام �سخرية التاريخ والقدر� ،إذ في الوقت الذي تتفاعل الأنظمة العربية الحاكمة
�إيجابيا مع المواثيق الدولية وت�سعى �إلى الو�صول �إلي الحقوق الن�سائية المتعارف عليها دولي ًا ،نجد
�أن االتجاهات الإ�سالمية تت�صدى ب�شرا�سة لكل محاوالت التغيير التي تهتم �أ�سا�س ًا ب�أو�ضاع المر�أة
وحقوقها ،وهي ب�شكل �أو �آخر تكر�س للعنف �ضد المر�أة ومن بين �أ�شكال العنف المجتمعي المالحق
للمر�أة ،التحر�ش الجن�سي والذي يقف خلفه �أ�سباب عديدة ،منها كما �سبق وذكرنا ثقافة المجتمع وغياب
الوازع الديني وغياب القانون والإفالت من العقاب.
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كما �أكدت الأ�ستاذة "�أمل" انت�شار ظاهرة التحر�ش الجن�سي ،والذي �أ�صبح طوفان ًا يجتاح بالدنا
العربية ،ففي دولة اليمن على �سبيل المثال هناك  %90من الن�ساء يتعر�ضن للتحر�ش وتن�سب الأ�سباب
�إلي المر�أة بادعاء �أن ال�شكل والرائحة وال�سلوك ما هي �إال دعاوى للتحر�ش ،بينما  %99من ن�ساء اليمن
مت�شحات بال�سواد وكل �أ�شكال التخفي فهل حماهن هذا المظهر من التحر�ش؟ على العك�س �ستجدون
في اليمن �أن الرجال يدعون الن�ساء للتحر�ش بهم فمالب�س الرجال �أكثر تزين ًا وبها �ألوان منقو�شة.ثم
الكحل والحناء والرجل اليمني �أكثر تزين ًا وا�ستفزاز ًا للن�ساء ومع ذلك يظل الدعاة في الم�ساجد يكر�سون
الخطاب الديني للعن الن�ساء كل �أ�سبوع في �صالة الجمعة ،وا�صفين �إياهن بالعاريات والفا�سقات.
فارتداء الحجاب من عدمه ،وارتداء الألوان الزاهية كلها نقاط اتخذت مبررات لجرم التحر�ش
بالن�ساء ،ولكن ذلك لي�س مبرر حيث �إن هناك ن�ساء كبيرات في ال�سن غير متبرجات يتعر�ضن للتحر�ش
،الأمر لي�س له عالقة بالزى ،فكثيرا ما نجد رجال الدين يدعون الن�ساء الرتداء زى معين لوقاية �أنف�سهن
من االعتداء ،لكن ال يمكن �أن نعتبر هذا القول �صحيح فالعديد من المحجبات والمنقبات يتعر�ضن
للتحر�ش ،وهذا ما �أثبتته الدرا�سات المختلفة.
و�أكدت �أ�ستاذة "�أمل" �أنه يمكننا القول ب�أن للدعاة ورجال الدين دور ًا كبير ًا في تر�سيخ �صورة
خاطئة للمر�أة ،فالمر�أة لي�ست هي ال�سبب في تعر�ضها للتحر�ش ،لذا يتوجب عليهم القيام ب�أدوارهم
المنوطين بها ،و�أولها تغيير هذه ال�صورة الخاطئة عن المر�أة .
ف�أحيانا يبد�أ التحر�ش من الأهل والمحارم الآباء والإخوة والأعمام والأخوال ،وهناك حالة في
�إحدى المحافظات باليمن عن جد اغت�صب حفيدته والحاالت �أ�شبه بالحاالت ال�سرطانية ،وهناك الأب
الذي اغت�صب بناته ،فيت�ضح من ذلك �أن لدينا �أمرا�ضا اجتماعية ت�ؤثر �أيما ت�أثير لي�س فقط على الن�ساء
ولكن �أي�ضا على الأطفال مدى الحياة .
هناك م�شكلة حقيقية والبد من تدخل المجال�س المحلية والم�شايخ والخطوة الأولي هي البوح وعدم
ال�صمت ،و�أن تتحلي المر�أة بال�شجاعة فلي�ست هي المذنبة ،وعلى المتحر�ش �أن يدفع الثمن باال�ستنكار
والعقاب القانوني ،البد من وجود منظمات تدعم الن�ساء وتوفر م�أوي لكثير من الن�ساء الالتي تعر�ضن
للتحر�ش ولم يجدن ما ي�ؤويهن ،فال�شارع لي�س ملكنا �إنما ملك الرجل لأننا عر�ضة للتحر�ش و�أ�صبحن
�أ�سيرات لحالة من الخوف والرعب  .من ال�ضروري �أن تقوم الدولة بدورها بدءا من حماية المر�أة في
ال�شوارع والأماكن العامة عن طريق التواجد الأمني ،حتى و�ضع و�صياغة القوانين التي تحارب هذه
الجريمة والت�شديد على العقوبات حتى ت�ست�أ�صل هذه الجريمة تماما.
و�ساهمت الدكتورة زينب بدر الدين محمد ،رئي�س منظمة المعلم قبل الجميع للتدريب
والبحوث "علم" ال�سودان بتقديم ورقة بحثية ركزت فيها على العنف �ضد الن�ساء و�أ�شكاله المتعددة
وبع�ض الأعراف العربية التي تدين المر�أة ،وتحملها �سبب العنف �ضدها حتى تتحول من �ضحية مجني
عليها �إلي جانٍ "كما يحدث في ال�سودان مع الفتاة المغت�صبة".
وقد بد�أت الدكتورة زينب بتعريف الأمم المتحدة للعنف ب�أنه "�أي فعل عنيف قائم على �أ�سا�س
الجن�س ،وينجم عنه �أو يحتمل �أن ينجم عنه �أذى �أو معاناة ج�سمية �أو جن�سية �أو نف�سية للمر�أة بما في ذلك
التهديد باقتراف مثل هذا الفعل �أو الإكراه �أو الحرمان التع�سفي من الحرية �سواء وقع ذلك في الحياة
العامة �أو الخا�صة".
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ووفق ًا للدرا�سات الميدانية ف�إن ظاهرة العنف تتخذ �أ�شكا ًال ومظاهر متعددة كال�سب وال�شتم
والتهديد و�صو ًال �إلى ال�ضرب والقتل ،كما يتمثل ذلك في الإكراه على الزواج ،والتمييز بين البنات
والأوالد في المعامالت ،والحرمان من التعليم واالنتفاع بالخدمات العامة ،والطالق التع�سفي ،والحرمان
من الميراث ،ومن �أ�شكال العنف المجتمعي االغت�صاب والتحر�ش الجن�سي ،وا�ستمرار التمييز في بع�ض
القوانين ،والإق�صاء �أو التهمي�ش من مواقع �صنع القرار.
و�أكدت الدكتورة زينب �أن هناك �أ�سباب ًا عديدة تقف وراء هذا العنف الم�سلط على المر�أة ،من بينها
الثقافة المناه�ضة للمر�أة والتي كثيرا ما تجعلها وك�أنها م�شاع لي�س لها حقوق و�إنما مطالبة فقط بكل
الواجبات ،كما �أن للإعالم دورا في تر�سيخ العنف �ضد المر�أة،فهناك �صورة م�شوهة يقدمها الإعالم
العربي للمر�أة ،وبالأخ�ص المرئي ,فهو يكر�س ال�صورة النمطية للمر�أة وتعيد الدراما �إنتاج النمط
الأبوي ،كما �أن هناك تركيز ًا على توثيق النماذج النمطية المتحيزة �ضد المر�أة ،فتظهر المر�أة معتمدة
على الرجل وينح�صر دورها في الإنجاب ،كما �أن الإعالم العربي لم يبرز المر�أة العالمة والم�سئولة وربة
المنزل المبتكرة وغير التقليدية ،ولكنه �آثر تكري�س ال�صورة ال�شائعة في الأذهان ولم يهتم بالتغيير.
ثم �أكدت الدكتورة زينب �أنه يتم التعامل مع المر�أة في عالمنا العربي باعتبارها مجرد ج�سد،
ودائم ًا يغر�س في الن�ساء الإح�سا�س بالدونية ،كما �أن هناك خرق ًا للحقوق الجن�سية للمر�أة يتمثل في
ختان الفتيات ،وكذلك جرائم ال�شرف والتي يتم التعامل معها باعتبارها غ�س ًال للعار بو�أد الفتاة ،هذا
ما يحدث للفتيات في مجتمعاتنا العربية ومنها ال�سودان ،والتي يتم فيها و�أد الفتاة وهي حية ب�سبب
ال�شرف ف�ضال عن �ضربها وتزويجها بالإكراه ،وتختلف جرائم ال�شرف من دولة عربية �إلى دولة �أخرى.
�أما عن �أ�سو�أ �أ�شكال العنف المجتمعي ،فهو االغت�صاب والتحر�ش الجن�سي ،ولجريمة االغت�صاب
بع�ض القوانين الخا�صة بها� ،إال �أنه الزال ي�شكل �أ�شد �أنواع االنتهاك للمر�أة وبحاجة �إلي عقوبة �أق�سي
و�أكثر ردع ًا ،واالغت�صاب في ال�سودان ينتهي بتزويج البنت من المغت�صب والملهاة الم�أ�ساوية هنا،
هي محاوالت �إقناع المغت�صب ب�أن يتزوج من ال�ضحية ،حيث �إنه يرف�ض الزواج من فتاة اغت�صبها،
�أما عن التحر�ش الجن�سي فهو ق�ضية مدفونة ،حيث تواجه الن�ساء العديد من التحر�شات واال�ستغالل،
وهناك ق�صور وا�ضح في مواجهة التحر�ش الجن�سي فلي�س هناك �أية قوانين ب�ش�أنه ،ومما ال�شك فيه �أن
الن�ساء بحاجة لأن ي�شكلن �ضغط ًا لإقرار قوانين تُجرم التحر�ش وتعاقب المتحر�ش عقاب ًا رادع ًا ،فجميع
ن�ساء الطبقات الفقيرة والغنية يتعر�ضن للتحر�ش ،و�إن كانت الطبقات الفقيرة �أكثر عر�ضة للتحر�ش،
وهنا تجدر الإ�شارة �إلي بع�ض النقاط المهمة منها� ،أن هناك عالقة بين التحر�ش ومفهوم القوة ،ففي
مجتمعاتنا العربية الرجل دائما هو الأقوى ،والأخت الأ�صغر هي الم�سئولة عن خدمة الإخوة الذكور
وراحتهم ،فين�ش�أ الولد على هذه الثقافة ،وينظر لأخته وللمر�أة عامة بعد ذلك على �أنها المخلوق الأ�ضعف
و�أنها خلقت لتلبية رغباته.
وفي م�س�ألة التحر�ش� ،إذا باحت المر�أة بما تعر�ضت له من تحر�ش يعتبرها الآخر هي الم�سئولة
عن ذلك ،بينما يفلت الجاني من العقاب ب�سبب غياب القوانين التي تجرم ذلك الفعل القبيح.
وقدمت الأ�ستاذة الجوهرة محمد الوايلي ،رئي�س مجل�س �إدارة جمعية الملك عبد العزيز
الخيرية الن�سائية "عون" ،المملكة العربية ال�سعودية ورقة بحثية مهمة ت�ضمنت مقاربة على ا�ستحياء
لمو�ضوع التحر�ش من خالل التركيز على التحر�ش �ضد الأطفال و�آثاره ،والتركيز على العنف الأ�سري،
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ولكنها لم تتطرق مبا�شرة �إلي مو�ضوع التحر�ش الجن�سي بالمر�أة ،نظرا لما يعانيه المجتمع ال�سعودي
من �ضغوط اجتماعية ،وقد عرفت في البداية العنف الأ�سري ب�أنه "�سلوك موجه للمر�أة �سواء كانت هذه
المر�أة زوجة �أو �أمـ ًا �أو �أختاُ �أو ابنه ،ويت�سم بدرجات متفاوتة من التمييز واال�ضطهاد والقهر والعدوانية
الناجم عن عالقات القوة غير المتكافئة بين الرجل والمر�أة في المجتمع والأ�سرة على حد �سواء"،
وبالرغم من التغــيرات التي طر�أت على �أو�ضاع المر�أة في المجتمع الحديث ،الذي �أعطـى ال�سلطة
المطلقـة للرجل وفر�ض علـى المر�أة الخ�ضوع ،فهي في هذه الحالة تعاني من قهر م�ستمر يبد�أ في بيتها
وينتقل �أ�شد عنف ًا �إلى بيت زوجها .والمر�أة غالب ًا ما تتحمل كل ما يقع عليها من �أعباء.
كما �أن المجتمع يلعب دور ًا رئي�سي ًا في تفاقم هذه الجريمة ,حيث �أن ,الخلفية التي ين�ش�أ عليها
الرجل ب�أن �ضرب زوجته حق م�شروع له ك�أحد �أ�ساليب الت�أديب تمنحـه الحرية المطلقـة في ممار�سة
العنف� ،إ�ضافة �إلى العادات والتقاليد التي تعد محفزات رئي�سية للعنف ,حيث �إن الثقافـة ال�سائـدة توجب
على المر�أة التحمل ,وهذا ما جعل المر�أة تلتزم ال�صمت وتحجـم عن التبليغ عن العنف الواقع عليها،
�إ�ضافـة �إلى عدم وجود الم�ساندة من الجهات الأخرى التي تقف في �أغلب الأحيان �إلى �صف الرجل
�سواء في المحاكم �أو �أق�سام ال�شرطــة ،كما ي�ؤكد المخت�صون �أن عدد الن�ساء الالتي يتعر�ضن للعنف في
ت�صاعد ،و�أ�شاروا �إلي ذلك بتقارير عالمية ,حيث ذكرت تقارير �صادرة عن منظمة العفو الدولية وجود
مليار امر�أة في العالم يتعر�ضن للعنف ب�شتى �صوره بما يعادل ثلث ن�ساء العالم.
ومن �أ�شكال العنف الأ�سري:
 .1ج�سدي.
 .2نف�سي.
 . 3اجتماعي.
 .4جن�سي (التحر�ش الجن�سي).
وبالت�أكيد هناك �أنواع �أخرى كثيرة من العنف (التعليمي والعلمي البيئي االقت�صادي وغيرها) .وقد
تحدثت بعد ذلك عن التحر�ش الجن�سي ب�شكل عام ,حيث قالت �إنه من المالحظ ارتفاع التحر�ش الجن�سي
بقـوة في كل من المجتمعات التي تت�سم باالنغالق ال�شديد ،والف�صل التام بين الجن�سين وتلك الأخرى
التي تت�سم باالنفتاح ال�شديد والت�سيب واالنفالت ،وتكمن الم�شكلة لدينا �أن هذه الأمور يحرم الحديث
فيها في مجتمعاتنا وتحاط ب�سرية تامة وتكتم �شديدين ،وغالبا ال تتوفر �إح�صاءات دقيقة لهذه الظاهرة
�أو تلك مما يدخل تحت بند الم�سكوت عنه ،بل �إن المجتمـع ي�ست�شيط غ�ضب ًا لو حاولنا ت�سليط الأ�ضواء
على هذه الظواهر الخطيرة �أو و�ضعها تحت منظار البحث والدرا�سة.
ثم تطرقت الدكتورة "الجوهرة" �إلي التحر�ش الجن�سي بالأطفال و�آثاره ال�سلبية ،فقالت �إنه
بح�سب درا�سة �أعدها الدكتور على الزهراني الحا�صل على درجة الدكتوراة في (�سوء معاملة الأطفال
والمراهقين) من ق�سم الطب النف�سي بجامعة �أدنبرة با�سكتلندا ,حيث تو�صل �إلى �أن  % 22.7من �أطفال
المملكة العربية ال�سعودية قد تعر�ضوا للتحر�ش الجن�سي ،و�أن  %62.1رف�ضوا الإف�صاح عن الأ�شخا�ص
الذين �أ�ساءوا �إليهم ،وترجع الدرا�سة ذلك �إلى ح�سا�سية العالقة التي تربطهم بهم� .إال �أن  % 16.6قالوا
�أن الأقرباء هم الذين �أ�ساءوا لهم جن�سي ًا بينما قال � % 4.8إن �إخوة من فعل بهم ذلك ،و� % 12.3أ�صدقاء،
و %2.1معلمين ،بينما تنخف�ض الن�سبة �إلى % 1لكل من الآباء والأمهات.
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ثم تابعت الدكتورة "الجوهرة"� ،أن من �أكثر الإ�شكاليات �صعوبة هو التعامل مع �آثار ما بعد
التحر�ش الجن�سي لأنها تترك ب�صماتها الب�شعة على نف�س ال�ضحية وقد ال ت�ستطيع �أبد ًا التخل�ص من
�آثارها الأخطبوطية المطبقة عليها ب�إحكام .ف�ضال عن ال�شعور بالدونيـة ،و�إح�سا�س قاتل بالذنب لأنها
ال�ضحية واالعتقاد ب�أنهــا �شريك للجاني في جريمته ب�شكل �أو ب�آخر .ولذلك يتحتم علينا �أن نحاول �أن
نق�ضي على الم�شكلة من دابرهـا وذلك بتوفير �سبل الوقاية منها ،وي�أتي على ر�أ�سها الك�شف والحديث
عن الم�سكوت عنــه بتوعية الأطفال واالنفتاح على التحدث معهم عن هـذه الأمور الح�سا�سة والخطـيرة،
وتثقيفهم وتغذيـة �شعورهم بالكرامة الإن�سانية وتوعيتهم بطرق الدفاع عن �أنف�سهم والوقوف ب�صالبة
وحزم في وجه من يحاول �أن يتحر�ش بهم جن�سيا ،ويجب �أن ن�ستفيد من تجارب الآخرين في عالج هذه
الم�شكالت ،فقد واجهت المجتمعات الغربية هذه الظاهرة ب�سالح ً
ما�ض وف ّعال وهو ال�صراحة والتثقيف
والتوعية عـبر و�سائل الإعالم ومن على منابر المدار�س ،وكثافــة الحمالت التي تتحـدث عن التحر�ش
الجن�سي وغالبا ما تتبلور هذه الحمالت في تعزيز ال�شعور بالكرامـة الإن�سانية ،وكيف يقول الطفل �أو
المراهق ال لمــن يحاول �أن ينتهـك حرمة ج�سده �أو يمتهن �إن�سانيتـه ،ومن خالل تلك الحمالت ن�ساعد من
يتعر�ض للتحر�ش الجن�سي ونخل�صـه من براثن تلك الدوامـة ،ثم م�ساعدته على التخل�ص من التبعات
النف�سيـة الناتجـة عن التحر�ش الجن�سي ونتائج ذلك الفعل المدمر.
ومن الأهمية بمكان تثقيف الأبناء بما يتنا�سب مع �أعمارهـم فالثقافة الجن�سية ال تجرح الطفل
وغالبا ما يكون ت�أثيرها في �سلوكه �إيجابيا ،ومثال ذلك �أال ي�سمح لأحد �أن يقترب من ج�سمه� ،إخبار الوالد
�أو الوالدة عندما يعر�ض عليه �أي �شخ�ص �صورة مخلة �،أو حينما يك�شف له جزء ًا من ج�سم ال يك�شف في
المعتاد �أو عندما يقدم له هدية معينة ،و�أال يركب الطفل مع �أي �شخ�ص �سوى من ي�أذن له والده بالركوب
معه ،عدم الذهاب �إلى �أي مكان دون علم الوالدين.
ثم قالت� :إنها تتمني �أن توفر جمعيات حقوق الإن�سان بالعالم العربي خطوط ًا �ساخنة تزود
بالمخت�صين النف�سيين حتى ي�ساعدوا ال�ضحايا على التمل�ص من �أنياب من يتحر�شون بهم جن�سيا ،وكذلك
م�ساعدة �ضحايا العنف الأ�سري وخادمات المنازل الالتي يتعر�ضن للإ�ساءة الج�سدية والمعنوية ،خا�صة
بعد انت�شار هـذه الظاهرة ب�صورة م�ستهجنة ومرفو�ضــة ،وتعريف ه�ؤالء ال�ضحايا بحقوقهم الإن�سانية،
حيث �إن التعريف بالحقوق هو بداية و�ضع الإن�سان على الطريق ال�صحيح ،ثم التوعية والتثقيف
وال�صراحة التامــة في التحـدث عن هذا المو�ضوع المهم جد ًا ،و�إال فالعاقبة وخيمة والنتيجة مجتمعات
متخمة ب�أمرا�ض تتلب�سها وال تملك من قب�ضتها فكاكــا وال من �آثارهــا المدمرة مهربـ ـ ًا.
وعلى الرغم من ال�ضغوط التي ي�شهدها المجتمع ال�سعودي من حيث الحديث عن العنف �ضد
الن�ساء فقد عر�ضت الدكتورة "الجوهرة" للخطوات التي تم اتخاذها نحو الق�ضاء على العنف �ضد
المر�أة في المملكة العربية ال�سعودية ،ومنها:
• قامت المملكة العربية ال�سعودية ممثلة في وزارة ال�شئون االجتماعية ب�إن�شاء بما ي�سمى ب�إدارة
الحماية االجتماعية ،وهناك تعاون قائم بين �إدارة الحماية االجتماعية بمنطقة الق�صيم وجمعية
الملك عبد العزيز الخيرية الن�سائية (عون) ببريده من خالل دار اال�ست�ضافــة التابعة للجمعية
والتي ت�ستقبل العديد من الن�ساء والفتيات الالتي يتعر�ضن للعنف والإيذاء ويتم ا�ستقبال تلك
الحاالت التي يتم تحويلها من قبل الجهات المعنيــة وذات العالقـة.
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• كما �أن�ش�أت جمعية حقوق الإن�سان بالمملكة العربية ال�سعودية ،وقد تلقت منــذ بدء ن�شاطها
وحتى الفترة الحالية �أكثر من  1164ق�ضية متعلق ــة بالعنف الأ�سري.
• كان مفتي المملكة العربية ال�سعودية هو �أول عالم ديني �أفتى بتجريم العنف الأ�سري .حيث
�أكد �أن العنف الأ�سري ُيعـد من �أكـبر الجرائم و�أكــبر الذنوب والآثام لما يترتب على ذلك من
الأ�ضرار العظيمــة والمفا�ســد الكثيرة والنتائج الم�ؤلمة (�صحيفة االقت�صادية االلكترونية)
وطالب �سماحـة المفتي ب�إبالغ الجهات المخت�صة بمن يرتكب العنف الأ�سري وهكذا �أ�صبح له
حكم �شرعي يتطلب عقوبة �شرعية.
• �أحيت المملكة العربية ال�سعودية اليوم العالمي لمناه�ضــة العنف ,وقد جـاء ذلك في وقت مبكر
ب�سبب ال�صدى الذي �أحدثته الفتوى التي �أ�صدرها ال�شيخ عبد المح�سن العبيكان والتي نجحت
في �إلقاء ال�ضوء على العنف الذي تتعر�ض له المر�أة في المجتمع ال�سعودي.
• �أكد مجل�س ال�شورى برئا�سة العاهل ال�سعـودي الملك عبد اهلل بن عبد العزيز في جل�ستــه
الأ�سبوعية بالريا�ض في  3نوفمبر 2008م حفظ حقوق المر�أة وتعزيز دورها ،ومنع �أي عنف
قد تتعر�ض له والعمل على زيادة وعيها بحقوقهـا.
• تمت �إقامة اللقاءات وور�ش العمل والندوات من عدة جهات منها برنامج الأمان الأ�سري الوطني
بالريا�ض للبحث في ق�ضايا العنف الأ�سري والعمل على �إيجاد الحلول لها.
• وجود �إدارات الحماية االجتماعية في المناطق المختلفة من المملكة �أعطى للمر�أة التي تتعر�ض
للعنف والإيذاء الفر�صة لعر�ض م�شاكلها على المخت�صين.
• تحظى ق�ضايا التحر�ش واالعتداءات من جانب ال�شرطة بالمملكة العربية ال�سعودية بالتفاعل
وتتعامل معها بجدية ويتم التحقيق فيها لك�شف الوقائع والمالب�سات .
• كما تم الحكم على �شاب �سعــودي عمد ابتزاز فتــاة �سعودية من خـالل اخـتراق بريدهــا االلكتروني
وتهديدها وقد تم النطق بالحكم من الجل�سة الأولى ال�ستيفاء الق�ضية جميع ال�شروط ،حيث حكم
على المتهم بال�سجن �سنة وع�شرة �شهور ,بالإ�ضافة �إلى غرامة مالية قدرها خم�سون �ألف ريال
و 200جلدة.
وقد و�ضحت د".الجوهرة" في خاتمة الورقة �أن التحر�ش الجن�سي قد �أخذ حيز ًا كبير ًا من النقا�ش
وكان من بين الأ�سباب التي طرحت �أثناء النقا�ش مالب�س الفتيات ال�ساخنة ،بينمـا �أرجع البع�ض الظاهرة
�إلى زيــادة معدالت الفقر ،الحقيقة �أن هذه الأ�سباب قد تكون مجموعة فاعلــة في تنامي الظاهرة ،لكنها
ال ت�صلح لأن تكــون مــبرر ًا.
بينما ركزت الدكتورة هيلين ريزو  ،رئي�س ق�سم علم االجتماع وعلم الإن�سان وعلم النف�س
والم�صريات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة على كيف للحركات االجتماعية في البيئة القامعة او
اال�ستبدادية و ترتيباتها (مثل االحتجاج �أو العنف) �أن ت�ؤدي �إلى التغيير الثقافي في ظل هذه البيئة
القامعة.
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ثم �أ�شارت �إلي حالة المركز الم�صري لحقوق المر�أة و حملته �ضد التحر�ش الجن�سي لتو�ضيح �أنه
بال�سعي �إلى التغيير االجتماعي حتى النظام غير الم�ستجيب ن�سبي ًا من الممكن التفاو�ض معه و بالتالي
يتوفر الحافز للحركات من �أجل العمل عبر قنوات روتينية .مع اعتبار الأنظمة اال�ستبدادية ال تعطي
في حقيقة الأمر �أي م�ساحة لالحتجاج ولقد طرحت ال�س�ؤال التالي :ما هي الترتيبات الإ�ستراتيجية
التي تتبعها الحركات ال�ساعية �إلى التغيير الثقافي في الدول اال�ستبدادية؟ و بما �أن الدولة تعتبر غير
م�ستجيبة عموم ًا لالحتجاجات و الر�أي العام في الأنظمة اال�ستبدادية فب�أي �شكل من الأ�شكال تتفاعل
الحركات في مثل هذه المجتمعات مع الدولة؟ عند فح�ص هذه الأ�سئلة ف�إننا ن�ساهم في الأدبيات المعنية
بالحركات االجتماعية في البيئة القامعة و ال�سيما الحركات ذات الأهداف غير الم�ؤ�س�سية .عالوة على
ذلك ن�ضيف مجالين من المعروف االفتقار الملحوظ لهما و هما :الحركات في ال�سياقات غير الغربية و
�أثر العولمة على الحركات الن�سائية.
ت�أتي البيانات من مراقبة الم�شاركين للحملة الخا�صة بالمركز الم�صري لحقوق المر�أة لمدة
عام ابتداء من نوفمبر  2006و كذلك القيام بتحليل محتوى الم�صادر الإعالمية في  2007و �إجراء
مقابالت متابعة في  2007و كذا ح�ضور الم�ؤتمر ال�صحفي الخا�ص بالمركز الم�صري لحقوق المر�أة في
يوليو .2008والذي يعتبر مثال لمنظمة غير حكومية ت�سعى من �أجل تغيير ثقافي ،حيث جعلت الهدف
الرئي�سي لحملتها �ضد التحر�ش الجن�سي هو تغيير المعتقدات و ال�سلوكيات االجتماعية.
ثم تطرقت بعد ذلك �إلي العولمة و الحركات الن�سائية في ال�سياقات غير الغربية و دور �شبكات
االت�صال العالمية و ت�أثيرها على الحركات خ�صو�ص ًا في ال�سياقات غير الغربية حيث تنطوي العولمة
على م�ضامين هامة بالن�سبة لح�شد القوة الن�سائية و ذلك لأنها تُعر�ض المر�أة �إلى مواقف تت�سم بعدم
الم�ساواة بينها و بين الرجل في �شتى �أرجاء العالم .و بمجرد �أن ت�صير المجتمعات على دراية �أكثر
بالعالقات ما بين الجن�سين في الدول الأخرى ف�إنها ت�صبح �أقل احتما ًال في تقبل الأدوار التقليدية للمر�أة.
وهناك مجالين �أ�سا�سيين للت�أثير على الحركات الن�سائية و الذين �أطلقت عليهما "نظام حقوق
الإن�سان" و"الحركة الن�سائية العالميةُ ".يعرف نظام حقوق الإن�سان على �أنه يت�ضمن كل من الأمم
المتحدة و المنظمات غير الحكومية الدولية بينما تحتوي الحركة الن�سائية العالمية على الخطابات
الن�سائية و الحركة الن�سائية الدولية و ال�شبكات الن�سائية العابرة للحدود الوطنية ففي الوقت الذي قد
تكون العولمة فيه مهمة لجعل المر�أة على دراية باالحتماالت البديلة لها و المرتبطة بالعالقات القائمة على
�أ�سا�س النوع االجتماعي ،يلقي بع�ض الباحثين ال�ضوء على االهتمام الكبير الذي تم �إعطائه للتف�سيرات
الكلية للحركات الن�سائية بينما تم في المقابل تجاهل ال�سياقات المحلية .يدعو ه�ؤالء الباحثون �إلى
"الحد من المزاعم ذات الطابع العالمي حول عملية تعبئة المر�أة و كذلك �إلى المزيد من الإهتمام ب�إ�ضفاء
الطابع النظري على ما هو محلي و خا�ص.
ولطالما كانت المجموعات غير الحكومية مثل منظمة العفو الدولية و منظمة ر�صد حقوق الإن�سان
م�صادر هامة في تعزيز المعايير الدولية لحقوق الإن�سان و الإعالن عن الإنتهاكات التي تتعر�ض لها
حقوق الإن�سان .اال ان منظمات حقوق الإن�سان غير الحكومية الدولية كانت �أكثر �أهمية في عر�ض
انتهاكات حقوق الإن�سان و دعم معايير حقوق الإن�سان عن غيرها .و قد اكت�سبت الكثير من تلك المنظمات
�أو�ضاع ر�سمية كم�ست�شارين للأمم المتحدة.
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�إن �إ�ضفاء الطابع العالمي على الحركات الن�سائية �إنما وفر الدعم و الموارد للحركات و المنظمات
العاملة من �أجل تمكين المر�أة على الم�ستوى المحلي غير �أنه حدثت حركة �إرتجاعية �ضد بع�ض الحركات
الن�سائية في ال�شرق الأو�سط ب�إتهام الإ�سالميين و غيرهم من المجموعات المحافظة للن�شطاء في مجال
حقوق المر�أة بعملهم �ضد التقاليد و �ضد الإ�سالم و محاولتهم لفر�ض النظرة الن�سائية الغربية غير
الموثوق فيها ثقافي ًا على مجتمعاتهم) .غالب ًا ما يجد الن�ساء عند ح�شدهن من �أجل حقوقهن "�أنف�سهن
م�شتتات ما بين هوياتهن كن�ساء و هوياتهن الثقافية كم�سلمات" من ثم ف�إن المنظمات غير الحكومية
المحلية المعنية بحقوق المر�أة مثل المركز الم�صري لحقوق المر�أة عليها �أن توازن ما بين عالقاتها
الدولية و جعل �أن�شطتها ذات �صلة بال�سياق المحلي الذي تعمل فيه ويعتبر المركز الم�صري لحقوق
المر�أة مثال لمنظمة غير حكومية ت�سعى من �أجل تغيير ثقافي ،حيث جعلت الهدف الرئي�سي لحملتها �ضد
التحر�ش الجن�سي هو تغيير المعتقدات و ال�سلوكيات الإجتماعية فعند قيامها بذلك اختارت الدولة ك�آلية
عو�ض ًا عن دخولها في �صراع مبا�شر مع النظام االمر الذي و�ضع المركز الم�صري �ضمن ميزان غير
متقلقل ،فكان عليه �أن يظهر للم�ؤيدين �أنه يعمل ب�شكل م�ستقل عن الدولة و في الوقت ذاته كان عليه �أن
ي�ضمن ر�ؤية الدولة له على �أنه حليف و ولي�س تهديد.
عندما ت�ستهدف الحركات الم�ؤ�س�سات في المجتمعات الديمقراطية ف�إنهم ي�سعوا �إلى ا�ستغالل
نقاط �ضعفهم و ترد الم�ؤ�س�سات الهجوم بتركيزها على نقاط �ضعف الحركات �إال �أنه في البيئة القامعة
من المحتمل للحركة المتحدية للدولة �أن تواجه الغلق .لكن عند التعامل مع الدولة كحليف بهدف تحقيق
تغيير اجتماعي ا�ستطاعت حملة الق�ضاء على التحر�ش الجن�سي �أن تتجنب هذا الو�ضع الخطير الم�شار
�إليه في بيئة قامعة حيث تتمتع المجموعات المثيرة للتحدي بالقليل من الدعم في الهجوم على الدولة،
ف�إن هذا النوع من الإ�ستراتيجيات �إنما يمثل قدر خا�ص من النجاح
ولقد نجح المركز الم�صري في �إظهاره االهتمام بتحقيق التغيير عبر القنوات ال�سيا�سية الروتينية
بوجه عام ف�إن ا�ستراتيجيته في التعامل مع الدولة لم تكن ت�صادمية و �إنما كانت من خالل الت�أثير
و الدعوة في العديد من الم�شروعات حاول المركز الم�صري فهم وجهة نظر الدولة ثم الت�أثير على
الحكومة من �أجل الإ�صالح ال�سيا�سي و القانوني با�ستخدام مبررات تتما�شى مع الحكومة .على �سبيل
المثال في حملة التحر�ش الجن�سي �أخذ المركز الم�صري في الإعتبار العديد من الحجج الإقت�صادية
المرتبطة بالآثار ال�سلبية للتحر�ش الجن�سي و المتعلقة بال�سياحة و انتاجية المر�أة في مكان العمل
كو�سيلة لإقناع الحكومة ب�إ�صالح القوانين و ال�سيا�سات (و بالتالي ت�صير الحكومة �أكثر م�سائل ًة) من
ثم كان المركز الم�صري لحقوق المر�أة قادر ًا على القيام بالتعبئة لهذه الق�ضية و ذلك لأنه لم يكن ليريد
معاداة الحكومة و لكن �أراد العمل �ضمن النظام من �أجل الإ�صالح.
وركز الدكتور راي جورديني رئي�س مركز درا�سات المهاجرين والالجئين بالجامعة الأمريكية
بالقاهرة في ورقته على التحر�ش الجن�سي ك�أحد �أ�شكال العنف االجتماعي الموجه �ضد المر�أة العاملة،
وخا�صة التحر�ش بالخادمات ،حيث تحرمهن القوانين في العديد من البالد من حقوقهن وال ت�ساوى
بين الخادمة المنزلية والعامالت في المجاالت الأخرى خا�صة الأجنبيات منهن ،حيث يتم التعامل معهن
على نحو فيه الكثير من اال�ستعباد والمهانة ،كما تنت�شر �صور العنف بحقهن بداية من التحر�ش و�صو ًال
لالغت�صاب.
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وقد بد�أ الدكتور راي ،حديثه بتعريف التحر�ش الجن�سي ،وما يمثله من اختراق لحياة المر�أة
وانتهاك وا�ضح ،و�أ�شار �إلي انت�شاره في كل الدول العربية ،و�أ�شار �إلى �أن ق�ص�ص التحر�ش الجن�سي
التي حدثت في دول الخليج عديدة وم�ؤ�سفة ومن بينها التحر�ش بالخادمات ،فهناك نظرة للخادمات بها
الكثير من الظلم ،حيث يعاملها رب المنزل على �أنها من �ضمن مقتنياته ولي�ست �شخ�ص ًا م�ستق ًال ،ومن
الم�ؤ�سف �أننا ونحن في القرن الحادي والع�شرين مازال لدى البع�ض هذه النظرة والتي تمتد جذورها
�إلى القرن الثاني الميالدي وك�أن الزمن توقف عند �إهانة المر�أة وا�ستباحتها ،فالخادمات في المنازل يتم
ا�ستغاللهن ،وهناك  2مليون خادمة تعمل في المنازل وكثير من الأ�سر تعتمد عليهن ف�ضال عن العامالت
الأجنبيات ،والالتي يواجهن تحر�ش من قبل �صاحب المنزل ،ف�ضال عن المعاملة ال�سيئة ،ففي لبنان
توجد � 20ألف خادمة  %80منهن يتم منعهن من ال�سفر وال يمكنهن الخروج �إال ب�صحبة �أفراد الأ�سرة.
و قد �أكد �أن �إحدي الدرا�سات �أثبتت �أن  % 42من العامالت في لبنان يعملن � 18ساعة في اليوم،
كما �أن  % 34منهن لي�س لديهن مدة محددة للإجازات وهناك � 30ألف ًا من الخادمات الأجنبيات يتم تحر�ش
بهن جن�سي ًا.
وي�ؤكد �أن القانون في دول مثل لبنان �أو م�صر ي�ستبعد الخدمة المنزلية من قانون العمل ،حيث
ينظر للخادمة على �أنها موظفة غير ر�سمية وناقلة لأ�سرار الأ�سرة ،فقانون العمل ال ي�ساوى بين الخادمة
المنزلية والعاملين في مجاالت �أخرى ،فيجب �أن نتعامل مع الخادمات بطريقة �أخري تخلو من النظرة
الدونية،والخدمة المنزلية تت�أثر بفكرة الذكورية في المجتمع ،فالرجل ي�سعد �إذا وجد امر�أة �أخرى
بدال من زوجته تكون دائما في خدمته وتحت �أمره� ،ش�أنها في ذلك �ش�أن الزوجة ،كالهما في خدمته،
والخادمات يتم التحر�ش بهن من قبل �صاحب المنزل كما �أنهن يتعر�ضن لعنف �صاحبة المنزل فيجب
على القانون �أن يهتم بهذا الو�ضع.
واختتم د .راي حديثه بالت�أكيد على �أهمية العمل على �إدخال تعديالت قانونية لمواجهة م�شكلة
التحر�ش الجن�سي ال �سيما في مجال العمل وخا�صة العامالت في القطاع غير الر�سمي ،مع الت�أكيد على
�أهمية المالحقة القانونية له�ؤالء المجرمين.
�أما الأ�ستاذة �سماح �سعيد  -خبير في النوع االجتماعي والعنف �ضد المر�أة ،م�صر قد ركزت
في ورقتها على التنميط الجن�سي الذي الزال م�ستمر ًا حتى يومنا هذا،و�ضرورة تغيير الثقافة المعادية
للمر�أة وكذلك الموروث الديني والعرفي الذي يقلل من �ش�أن المر�أة ،وي�ؤدي حتما �إلي امتهانها وا�ستباحة
العنف �ضدها بمختلف �أ�شكاله.
فقالت �إنه برغم التطور الذي نعي�شه اليوم والطفرة الحياتية والمعلوماتية �إال �أنه الزالت هناك
نظرة متدنية للمر�أة تنم عن ثقافة عتيدة �أبت �أن تتغير ،هذه النظرة ما هي �إال نتاج ثقافة كر�ست العنف
�ضد المر�أة وا�ستباحتها فال زال العنف �ضدها م�ستمرا بل يتفاقم يوما بعد يوم بمختلف �أ�شكاله ،لقد
ا�ستطاعت المر�أة العربية �أن تحرز تقدم ًا ملحوظ ًا في �شتي ميادين الحياة وو�صلت �إلي �أعلى المنا�صب،
�إال �أنها مازالت تنا�ضل وتكافح ب�سبب وجود نظرة �سلبية لها في المجتمع فهناك موروث ثقافي �سلبي
تجاهها يمثل عائق ًا يحول دون تقدمها.
و�أكدت الأ�ستاذة "�سماح" �أن ثقافة المجتمع لم تتغير كثيرا خالل القرن الما�ضي فما زالت
هناك �أدوار نمطية للجن�سين ،وما زال الكثيرون يعتقدون في قرارة �أنف�سهم �أن وظائف المر�أة الطبيعية
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هي الحمل والوالدة ورعاية الأطفال وتربيتهم والقيام بواجبات المنزل ،وهو �أمر ير�سخ من دونية
المر�أة وفوقية الرجل على �أ�س�س ال منطقية نابعة من الثقافة ال�شعبية �إ�ضافة �إلى المعتقدات الدينية
ال�سائدة .كما نالحظ �أي�ضا �أن الممار�سات العنيفة تجاه المر�أة والتي كانت �سائدة خالل القرن الما�ضي
في المناطق الريفية و�أجزاء من المناطق الح�ضرية ال تزال موجودة حتى يومنا هذا ،وتحديدا جرائم
ال�شرف والتي يتجلى من خاللها بو�ضوح التمييز ال�صارخ بحق المر�أة ،فهي التي تُقتل �إن مار�ست
الجن�س خارج �إطار الم�شروعية االجتماعية ،بينما يظل �شريكها في العالقة الجن�سية بعيد ًا كل البعد عن
هذه المتاعب التي تالحقها ،لأن ثقافة المجتمع تتعامل معهما بمعايير مزدوجة� .إنها ثقافة تروج للقهر
المجتمعي �ضد المر�أة وتدعم الخ�ضوع للمجتمع الذكوري.لقد �ساهم الموروث الثقافي الديني والعرفي
في ا�ستمرار معاناة المر�أة في المجتمع والتمييز �ضدها ،ال ل�شيء �إال لأنها ولدت �أنثى.
وتحدثت الأ�ستاذة "�سماح" بعد ذلك عن ظاهرة التحر�ش الجن�سي ك�أحد �أ�شكال معاناة المر�أة،
وو�صفته ب�أنه مفهوم يحمل العديد من الدالالت منها الفعل الم�شين والوباء ،الإيذاء البدني والنف�سي،
دالالت ال ح�صر لها يثيرها هذا المفهوم الذي ا�ست�شري بقوة في المجتمع الم�صري في الآونة الأخيرة
حامال بين طياته عنف ًا �ضد المر�أة وانتهاك ًا لكرامتها وتعدي ًا على حريتها وتهديد ًا دائم ًا.
ولقد اتفق خبراء متخ�صـ�صون في القانون وعلم االجتماع وعِـلم النف�س والإعالم والمجتمع
المدني ،على خطورة التحر�ش الجن�سي على الفرد والأ�سرة والمجتمع ،و�أقروا بوجوده في م�صر،
و�أكـدوا �أنه يتكاثر بغياب الروادع الدينية والأخالقية ويتنا�سب عك�سي ًا معها.
فالتحر�ش الجن�سي ال ين�صب فقط على �شكل مادي ملمو�س ،بل �أنه يتخذ مظاهر ثالثة:
تحر�ش جن�سي �شفوي :مالحظات وتعليقات جن�سية م�شينة /طرح �أ�سئلة جن�سية /نكات بذيئة/الإلحاح في طلب لقاء .وهو الأكثر انت�شارا.
تحر�ش جن�سي غير �شفوي :نظرات موحية ،الإيماءات والتلميحات الج�سديةتحر�ش جن�سي مادي :بداية باللم�س والتح�س�س ،وانتهاء باالعتداءوترى الأ�ستاذة �سماح �أن �أخطر ما في التحر�ش الجن�سي هو الإجبار ،وهنا ي�أتي ال�س�ؤال لماذا
تتعر�ض المر�أة للتحر�ش الجن�سي؟ يمكننا القول ب�أن غياب القوانين الرادعة هو ال�سبب ،كما �أن هناك
�إ�شكالية لعالقات القوة بين الرجال والن�ساء ال مبرر لها �إال انتهاك لحقوق المر�أة خا�صة في الأماكن
العامة ،وكما ذكر د .راي يكثر التحر�ش بالخادمات باعتبارهن الفئة الأ�ضعف وك�أنهن ملك لمخدوميهن
فكانت االعتداءات الجن�سية التي ال ح�صر لها.
حيث يري الرجل بهذا الفعل �أنه يظهر رجولته وفحولته على نحو ي�شجعه عليه المجتمع،
والعقوبة هنا مهمة جد ًا فعدم تطبيق العقوبات ب�شكل وا�ضح من قبل ال�شرطة يزيد من هذه الجرائم.
مما ال�شك فيه �أن العنف الجن�سي يخل بالأمن العام ،وجدير بالذكر �أن هناك �أمور ًا ح�سا�سة تمنع
رجال ال�شرطة من التعامل مع مثل هذه الجرائم ،وعلى ذلك فمن الأهمية بمكان �أن يجرى تدريب ًا لرجال
ال�شرطة على كيفية للتعامل مع مثل هذه الجرائم وكيفية عمل التحريات الالزمة.وعلى ذلك فمن المفتر�ض
�أن نواجه بكل قوتنا هذه الجريمة عن طريق وجود قوانين رادعة و�إجراءات ت�أديبية للرجال.
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ومن الأهمية بمكان �أن تتدخل الم�ؤ�س�سات الإعالمية والم�ؤ�س�سات الدينية للعمل في هذه الق�ضية،
كما يجب على المر�أة �أن تتحلى بال�شجاعة وترف�ض هذا الفعل ،وتلج�أ لل�شرطة لمعاقبة الجاني ،ولكن
يجب �أن ت�شعر الأنثى ب�أن هناك قوة في تنفيذ القانون ،كما �أن هناك �آليات عدة لمواجهة التحر�ش منها
�إجراء دورات مدر�سية لتدريب الفتيات على كيفية للدفاع عن النف�س ،كما �أن التوعية بهذه الجريمة مهمة
جد ًا ،ويجب على الفتاة �أن توقن ب�أنها لي�ست ال�سبب في تعر�ضها للتحر�ش وال تتوقف عند لوم النف�س،
كما يجب �أن تكون هناك حمالت الوعي العام وتثقيف المواطنين ،هذا الوعي يجب �أن ي�صل �إلى المجتمع
و�أن تح�صل المجني عليها على حقوقها ،كما يجب �أن يحا�سب الجاني.
وقدمت �أ�ستاذة �أمينة �شفيق � -صحفية وخبير ق�ضايا النوع بالمجل�س القومي للمر�أة ،م�صر
في ورقتها مفهوم حماية المر�أة عن طريق عزلها عن المجتمع ومدى خطورة ذلك وما يمكن �أن يحدثه
ذلك من تخلف وا�ضح وردة اجتماعية ،كما تطرقت �إلي الجرائم التي تنتهك حق المر�أة تحت دعوي
حمايتها مثل ختان الإناث ،الحرمان من التعليم ،الحرمان من العمل.
وقد طرحت الأ�ستاذة �أمينة ت�سا�ؤ ًال :هل يمكن �أن نحمى المر�أة عن طريق عزلها عن المجتمع
؟ و�أجابت �أنه �أمر في غاية ال�صعوبة .حيث دخلت المر�أة م�ضمار التعليم والعمل ب�شكل وا�سع خالل
ال�سنوات الخم�سين الأخيرة� ،إال �إنها ما زالت تعاني من التمييز القائم على النوع االجتماعي ،خا�صة
في المجتمعات التقليدية� ،إذ ي�سود ت�صور تقليدي في التعامل مع المر�أة وحقوقها ،وينظر �إليها على
�أنها �أدنى من الرجل و�أقل حقوقا منه ،حيث ي�ستند ذلك �إلى تراث كبير من العادات والتقاليد والأعراف
المناه�ضة للمر�أة ،وبالرغم من �أن المر�أة العربية ا�ستطاعت الح�صول على بع�ض الحقوق بعد �صراع
طويل خالل الن�صف الثاني من القرن الما�ضي� ،إال �أن هناك مظاهر عنف وتمييز وا�ضح تجاهها تتم
بدعوي الحماية ،فكيف يمكننا �أن نعتبر حرمان الفتاة من التعليم وبالتالي من العمل حماية لها وخوف ًا
عليها؟ وكيف يمكن �أن نعتبر �أن ختانها هو نوع من �أنواع الحماية وهو في الحقيقة جريمة انتهاك
ب�شعة بحقها ،هناك �أي�ضا قتل الن�ساء على خلفية ال�شرف ،فالقتل على خلفية ال�شرف جريمة ب�شعة وهو
�أحد �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة وانتهاك �صارخ لحقوقها ك�إن�سان ولقد �أ�شارت احدي الدرا�سات �إلي �أن
 %70من الن�ساء الالتي يتم قتلهن تحت دعوي ال�شرف يثبت في النهاية �أنهن بريئات ،ما يحدث هنا ال
يمت للحماية ب�صلة فلي�ست الحماية معاملة الن�ساء على �أنهن ملكية للأهل ،اليمكن �أن يكون حب�س الن�ساء
في المنازل وعزلهن عن المجتمع والحياة هو حماية لهن � .،إن النتيجة الحتمية لذلك هو الخراب التام،
فالمر�أة هي ن�صف تعداد المجتمع – �أي مجتمع في العالم – ومن ثم تمثل ن�صف طاقته الإنتاجية
الب�شرية ،وتعطيلها على هذا النحو لهو دعوة �إلى الخراب العاجل .ولقد �أثبتت درا�سة اجتماعية ميدانية،
�أن نزول المر�أة �إلى معترك العمل ،والم�ساهمة في الن�شاط االجتماعي واالقت�صادي وال�سيا�سي والعام،
قد حقق مك�سب ًا كبير ًا في تكوين اتجاهات جديدة في تحرير ن�صف المجتمع من الجمود ،ودفعه في
طريق الإنتاج �إذ لم تتولد بع ُد قناعة لدى الجميع ب�أن الحياة �أ�سا�سها الم�شاركة ،كما �أن م�شاركة المر�أة
ت�ؤثر بااليجاب على عمليات التنمية ،فما بالكم لو ا�ستجبنا لفكرة حماية الن�ساء عن طريق عزلهن �ستكون
النتيجة الحتمية كما �سبق وذكرت الخراب التام
ثم �أكدت �أ�ستاذة "�أمينة" �شفيق �أن فكرة حماية الن�ساء عن طريق عزلهن �إنما هو دعوة للمزيد
من التخلفواالنحدار ،وقالت �إن حماية الن�ساء ال تتحقق �إال عن طريق توفير الأمن لهن في كل مكان،
فمن المالحظ �أن هناك ق�صور ًا �أمني ًا ملحوظ ًا في ال�شارع الم�صري ،مما يتطلب توفير مناخ �آمن للفتيات
المركز الم�صري لحقوق المر�أة
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والن�ساء �أي�ضا يمكن تزويد �أق�سام ال�شرطة بخطوط �ساخنة لتلقي �شكاوى الن�ساء والفتيات تقوم عليها
�ضابطات ال�شرطة م�ؤهالت على ذلك ،ومن ال�ضروري تفعيل القوانين للحماية من كل االنتهاكات وتنفيذ
عقوبات رادعة على مرتكبي جرائم التحر�ش الجن�سي ،كما �أنه البد �أن يكون هناك احترام متبادل بين
الرجل والمر�أة عن طريق ن�شر ثقافة احترام المر�أة في المجتمع.
وقد ركزت الأ�ستاذة �أمل فهمي باحثة في درا�سات المر�أة والنوع االجتماعي ،الجامعة الأمريكية
في ورقتها �أي�ضا على مفهوم حماية المر�أة ،والموروث الثقافي المتعلق بهذا المفهوم والم�ستمر حتى
اليوم ،و�ضرورة العمل على ت�صحيح هذا الموروث الخاطئ الذي يكر�س في حقيقته للعنف �ضد المر�أة،
وكذلك �ضرورة تغيير المناهج الدرا�سية التي تكر�س للنظرة النمطية للمر�أة ،و�أهمية تقديمها كقدوة في
محاولة لإعداد وتربية جيل جديد ين�ش�أ على احترام المر�أة.
و�أكدت �أن المر�أة مواطن له كل الحقوق وعليه كل الواجبات� ،أما عن مفهوم الحماية فنجد �أن
مجتمعاتنا العربية قد ربطت عذرية المر�أة بوجود رجل يحميها وم�سئول عنها ،وبالتالي ارتبط �شرف
الرجل ب�شرف المر�أة كما اختزل �شرف المر�أة في مفهوم العذرية ،وحتى الآن نجد في العديد من
الأماكن هنا في م�صر على �سبيل المثال ،يتم ا�ستخدام بع�ض الأ�ساليب البدائية في ف�ض بكارة العرو�س
منها "الدخلة البلدي" وهي م�س�ألة تدعو في اعتقاد من يفعلون ذلك �إلي الفخر والمباهاة واالعتزاز من
قبل الأهل ،متجاهلين بذلك ما تحمله هذه الأ�ساليب من مهانة للمر�أة .ولعل ال�سبب وراء ذلك هو االعتقاد
الرا�سخ ب�أن المر�أة ما هي �إال ملكية اجتماعية و�شرفها ال يخ�صها وحدها �إنما هو �شرف يملكه الأهل.
كما �أن هناك اعتقاد ًا من البع�ض �أن الختان هو حماية للمر�أة ،بينما هو في الحقيقة انتهاك
�صارخ لها ولحقوقها ،كما �أن ال�شرع نهي عنه كما �أثبت الطب �أ�ضراره ،ومع ذلك يرتكبه الأهل بحق
االبنة تحت دعوي الحماية ،كما يوجد من يحرم الفتاة من حقها في التعليم �أو العمل مدعين �أن في هذا
حماية لها بينما هو في الحقيقة �إهدار لجميع حقوقها ،وعزل اجتماعي ونف�سي لها عن ركاب التقدم
وعجلة الزمن ،ومن هنا علينا �أن ن�سعى لإلغاء التمييز بحق المر�أة ،كما يجب العمل على تغيير الثقافة
المعادية للمر�أة وال�صورة النمطية التي تكر�س للعنف �ضدها ،و�أن نربي الن�شء على احترامها من خالل
المناهج الدرا�سية والتي الزالت حتى الآن في معظم البلدان العربية تقدم المر�أة ب�شكل نمطي ،فنجد
�أن مو�ضوعات الكتب الدرا�سية تت�سم بالتقليدية فهي منحازة �ضد المر�أة ،حيث �أغفلت المو�ضوعات
الدرا�سية المقررة على التالميذ خا�صة في مرحلة التعليم الأ�سا�سي� ،صورة المر�أة الحديثة والتي تعمل
فنانة �أو �صحافية �أو مبرمجة كومبيوتر �أو �أ�ستاذة جامعية .لقد و�ضعتها المقررات الدرا�سية في �أعمال
تقليدية مثل فالحة وتاجرة وجارية.
� َّإن تغيير �صورة المر�أة في المناهج الدرا�سية ينبغي �أن ي�سبقه تغيير �صورة المر�أة في المجتمع
وهذا ي�ستلزم و�ضع برامج لتغيير العقلية العربية ،ومن ثم ف�إن على وا�ضعي المناهج الدرا�سية �أن
يعملوا على تغيير الذهنية كمدخل طبيعي لتغيير االتجاهات .والبد من �أن يتم و�ضع الكتب المدر�سية
ب�صورة علمية وفق ًا لر�ؤية متكاملة ومتجان�سة حتى يتم التغلب على التباينات والفروق التي تظهر �صورة
المر�أة ب�أ�شكال مختلفة ،مما يخلق بلبلة في خلق اتجاهات �إيجابية لدى النا�شئة نحو المر�أة .كما يجب
على الهيئة الم�سئولة عن و�ضع المناهج التعليمية العمل على تعزيز الدور الإيجابي للمر�أة ،و�إظهارها
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بال�صورة الم�شرقة والفعلية من خالل تبني المنحى التكاملي (مدخل النظم) على اعتبار �أن المناهج
وحدها تبقى عاجزة عن تو�ضيح الدور الإيجابي �إن لم تتكامل مع قناعة منفذ المنهج والبيئة المحيطة من
و�سائل الإعالم وم�ؤ�س�سات المجتمع.
ومن ال�ضروري م�شاركة الخبيرات في ت�أليف واختيار مو�ضوعات الكتب الدرا�سية في جميع
مراحل التعليم للعمل على تغيير ال�صورة الذهنية للأنثى وتقديمها في �صورتها الواقعية ،و�أن يبحث
وا�ضعو المناهج الدرا�سية عن نماذج للقدوة الأنثوية في التاريخ القديم والحديث لتقديمها �ضمن
مو�ضوعات الكتب المدر�سية ،و�أن تتكاتف و�سائل الإعالم المختلفة لتح�سين �صورة المر�أة واالهتمام
بما حققته من �إنجازات على ال�صعيد االجتماعي والحياتي والعملي � .إذا التزمنا بواجبنا تجاه المر�أة
والذي تمثل �شيئ ًا منه من خالل ما �سبق ،وقتها �سوف تختفي جميع الجرائم التي ترتكب بحقها ومن
بينها العنف والتحر�ش الجن�سي.
بينما ركزت الدكتورة زينب ر�ضوان  -وكيل مجل�س ال�شعب الم�صري وع�ضو المجل�س القومي
لحقوق الإن�سان ،م�صر في ورقتها على اال�ستغالل الجن�سي للمر�أة وللأطفال ،والمتمثل في التحر�ش
بهم ،حيث قالت يمثل التحر�ش الجن�سي اعتدا َء �صارخ ًا على حقوق الآخر ،هذا الفعل الذي كان يمر
دون �أن ينال �صاحبه عقاب� ،أما عن التحر�ش فله �أ�شكال عديدة �أ�سو�أها مالم�سات الرجل لج�سد المر�أة
في الموا�صالت �أو مختلف الأماكن هنا ت�شعر المر�أة ب�أن الأمر ينال من كرامتها ومع ذلك تلزم ال�صمت
وت�شعر �أنها يجب �أال تتكلم فيه ،ويتعدى هذا المجال �إلى ما هو �أق�سى من ذلك وي�ستوجب عقوبة رادعة
على كل من ت�سول له نف�سه االعتداء على �أنثى �أو على �صغار ال�سن ،فالفتاة ال�صغيرة ال ت�ستطيع �أن تفهم
ما يراد بها �أو تتخذ موقف ًا رادع ًا مع من يقوم معها بهذا الفعل ،كما �أن كبار ال�سن ي�ستغلون �صالت
القرابة والمعرفة ويمار�سون نوع ًا من هذه الممار�سات ،وقد انتقل الأمر من هذا النطاق ال�ضيق �إلى
الأماكن العامة وك�أنها هجمة حيوانية على فري�سة ت�سير في الطريق .
و�أكدت الدكتورة "زينب" �أهمية غر�س الوازع الديني في نفو�س الأطفال منذ ال�صغر ،وقالت� :إن
هذا التدني في البناء الأخالقي يرجع �إلى غياب الوازع الديني ،ثم �ساقت من ال�سنة النبوية ما يدل على
نهي الدين عن التعر�ض للن�ساء والتعدي على حرمتهن ،حيث يروي �أن �أحد الأ�شخا�ص ذهب للر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم وقال :يا ر�سول اهلل لي �شبق بالن�ساء وما �أرى امر�أة �إال و�أتجاوز حدودي معها ،فقال
له �صلي اهلل عليه و�سلم� ،أتقبله على �أمك قال :ال ،فقال "�صلى اهلل عليه و�سلم" �أتقبله على زوجتك قال ال،
فقال �أتقبله على �أختك قال :ال ،فقال "�صلى اهلل عليه و�سلم" :ف�إذا قبلته ف�أقبله على نف�سك .ومن هنا فان
من يتعدى على حرمات الآخرين ف�سوف يتعر�ض �إلى نف�س ال�سلوك ،فالبد من تعليم الأطفال اال�ستئذان
عند الدخول على الوالدين �أقرب النا�س �إليهم� ،إذا عودنا الطفل على ذلك ف�سوف ين�ش�أ على احترام الآخر،
من هنا يمكننا القول ب�أن ُح�سن التربية وا�ستح�ضار الوازع الديني هما �أهم ما نزرعه في �أطفالنا ،فغياب
هذين العن�صرين يعد من �أهم �أ�سباب انت�شار التحر�ش بهذه ال�صورة المرعبة.
ولكن ماذا وقد �أ�صبحنا في مواجهة هذا الوباء ؟ البد من �إيجاد حلول والتي من �أهمها الرادع
القانوني ،فلو �أن المتحر�ش وجد من القوانين ما يردعه عن فعلته ما كان ليقدم عليها ،ومما يدعو للأ�سف
�أنه الزال حتى الآن هناك العديد من الدول العربية التي لم ت�ضع قوانين لمواجهة هذه الظاهرة وحتى
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الدول التي و�ضعت بها قوانين فهي قوانين غير مفعلة� ،أو �أن العقوبة غير كافية ،ومن هنا ن�أمل �أن نخرج
من هذا اللقاء بعدد من التو�صيات لحماية المجتمع من هذه الآفة.
وقامت الأ�ستاذة منى عزت  -باحثة بم�ؤ�س�سة المر�أة الجديدة ,م�صر بعر�ض درا�سة �أجرتها
م�ؤ�س�سة المر�أة الجديدة بعنوان "ن�ساء في �سوق العمل" برز من خاللها م�شكالت المر�أة العاملة ولعل
�أهم هذه الم�شكالت م�شكلة التحر�ش الجن�سي ،وتمثلت �أهداف هذه الدرا�سة في الآتي:
• محاولة ا�ستك�شاف ظاهرة التحر�ش الجن�سي في �أماكن العمل وك�سر حاجز ال�صمت حولها.
• ا�ستك�شاف التفاعل بين ال�سلطة الذكورية وال�سلطة على عالقات العمل غير المتوازنة.
• ا�ستك�شاف ت�أثير وقوع هذه االنتهاكات على العامالت.
ولقد اعتمدت الدرا�سة على عينه ع�شوائية بلغت  400عاملة تتراوح �أعمارهن ما بين � 19إلى 49
عاما ،من محافظات الإ�سكندرية والإ�سماعيلية وال�سوي�س وبور �سعيد في عدد من القطاعات ال�صناعية،
وكانت �أهم نتائج الدرا�سة كالآتي:
• تعر�ضت معظم الن�ساء في الدرا�سة للتحر�ش الجن�سي ومن لم تتعر�ض تعرف حاالت تعر�ضت
للتحر�ش الجن�سي.
• تعر�ض العامالت للتحر�ش الجن�سي في العمل ال يرتبط بالحالة العمرية �أو االجتماعية �أو
التعليمية �أو بالزى الذي ترتديه من وقع عليها التحر�ش.
• هذا النوع من التحر�ش الجن�سي ال يرتبط بالأ�سا�س برغبة جن�سية بقدر ارتباطه بعالقات
ال�سيطرة وعالقات العمل غير العادلة داخل الم�صانع.
• غياب الحماية القانونية والأ�شكال التنظيمية للعامالت ي�ضعف من قدرة العامالت على المقاومة
والدفاع عن �أنف�سهن .
�أما عن �أ�سباب وقوع عمليات التحر�ش من وجه نظر العامالت كانت كالتالي:
• ظروف وبيئة العمل.
• �أ�سباب ثقافية و�أخالقية واجتماعية.
• العمل في مهن ينظر لها نظرة دونية ( �سكرتيرة ).
• �إقامة العامالت بمفردهن يف�سره البع�ض با�ستعدادهن لتقبل مثل هذه الممار�سات.
• �سوء الأو�ضاع االقت�صادية وارتفاع تكاليف الزواج تدفع الرجال للتحر�ش الجن�سي .
وللتحر�ش الجن�سي على العامالت عدد من الآثار تمثلت في:
• ال�شعور بالذنب وتحمل م�سئولية وقوع التحر�ش لهن ب�سبب حالتهن االجتماعية.
• ال�شعور بالخجل ال�شعور ب�إحباط ومهانة بالخوف ب�شكل دائم وعدم الأمان.
• تجنب التعامل مع الزميالت والزمالء.
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كما �أظهرت الدرا�سة انخفا�ض وعي الن�ساء بحقوقهن و�أ�شكال الحماية ،كما �أبرزت مدى ت�أثر
الن�ساء بالثقافة ال�سائدة في المجتمع والتي تغذي االتجاه نحو الحلول الفردية ،وقد عبرت عن ذلك
�إحدى العامالت قائلة�" :أنا م�ش عارفة �أعمل �إيه" و�أ�شارت �إلى تجنب ال�شخ�ص المتحر�ش بها .وهناك
عدد من العامالت الالئي تعر�ضن للتحر�ش قررن ترك العمل بعد �أن تزوجن وف�سرن هذا الموقف ب�أنه
نوع من الحماية حتى ال يتعر�ضن لمثل هذا االنتهاك مجدد ًا.
ف�ض ًال عن هذه الثقافة ،هناك �أي�ضا ت�أثير وا�ضح ل�شروط وعالقات العمل على �إ�ضعاف مواقف
العامالت وعدم تمكينهن من الدفاع عن �أنف�سهن ف�أغلبهن بال عقود �أو بعقود م�ؤقتة وبال حماية نقابية،
وجميعهن خرج للعمل بدافع تلبية مطالب الأ�سرة ،فكان هناك اتجاه وا�ضح ب�أن تقديم العامالت ب�شكوى
لن يفيد وقد يعر�ضهن لفقد فر�صة عملهن خا�صة في حالة �أن يكون المتحر�ش من الم�شرفين �أو مراقبي
الجودة �أو �صاحب العمل.
كما ر�أت عدد من العامالت �أن من �أ�شكال الحماية التواجد �أثناء العمل و�سط الزميالت وتجنب
الجلو�س بانفراد ،و�أي�ضا الخروج من الم�صنع في مجموعات وعدم الحديث مع الزمالء في العمل �إال
لل�ضرورة ،بخالف ما �سبق كان هناك �أي�ضا عامالت اتخذن مبادرات فردية �إيجابية ،فقامت عاملة ب�إبالغ
رئي�س الوردية عن عامل تل�ص�ص عليها �أثناء وجودها في دورة المياه وتعامل رئي�س الوردية بجدية
و�أعد مذكرة وتم تحويل العامل لل�شئون القانونية وخ�صم �أربعة �أيام من راتبه ،ونظر ًا لعدم وجود
قانون يجرم التحر�ش الجن�سي ،وين�ص على عقوبات محددة تتحول العقوبة �إلى �أمر تقديري ،وفي بع�ض
الأحيان ي�أخذ المتحر�ش جزا ًء ال يتنا�سب مع حجم االنتهاك الذي فعله.
وقد خرجت الدرا�سة بعدد من التو�صيات من بينها:
على م�ستوي الحكومة:
• توفير الحماية القانونية والنقابية للعامالت من خالل �إبرام عقود عمل دائمة تت�ضمن �شروط ًا
عادلة وعدم عرقلة جهود العمال والعامالت الرامية �إلى ت�شكيل لجان نقابية.
• تنظيم عمليات تفتي�ش دورية على الم�صانع للت�أكد من �سالمة �سير العمل خا�صة فيما يتعلق
بالعامالت.
• �إ�صدار قانون يجرم التحر�ش الجن�سي مع ت�ضمينه مواد محددة تتعلق بتجريم التحر�ش
الجن�سي في �أماكن العمل يراعى في �إجراءاته التنفيذية خ�صو�صية هذه الق�ضية.
• تنظيم دورات تدريبية على �آليات تحرير ال�شكاوى المتعلقة بوقائع التحر�ش و�سبل التعامل مع
العاملة التي تتعر�ض للتحر�ش .
�أما على م�ستوي �إدارات الم�صانع:
• توفير و�سائل موا�صالت مالئمة وكافية لجميع الورديات.
• اال�ستعانة بم�شرفات على خطوط الإنتاج التي يوجد بها العامالت بكثافة.
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• توفير م�ساكن تابعة للم�صانع التي يعمل بها ن�ساء من محافظات �أخرى.
• توفير دورات مياه �آمنة والف�صل بين دورات المياه العمال والعامالت.
على م�ستوي م�ؤ�س�سات المجتمع المدني:
• تقديم الخدمات والدعم الفوريين (النف�سي والقانوني) للن�ساء.
• العمل التعبوي لتغيير المواقف وال�سلوكيات المتعلقة بق�ضايا العنف الجن�سي �ضد الن�ساء.
• ال�ضغط من �أجل تطوير �أداء الم�ؤ�س�سات المختلفة وعلى ر�أ�سها جهاز ال�شرطة للتعامل مع تلك
الق�ضايا بالح�سا�سة الواجبة.
• الم�ساهمة في تطوير الأبعاد القانونية لمو�ضوع العنف الجن�سي �ضد الن�ساء.
• تقديم �أ�شكال �أخرى من الت�ضامن مع الن�ساء �ضحايا العنف الجن�سي.
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ثاني ًا  :المحور القانوني

ناق�ش هذا المحور مدي تلبية القوانين والت�شريعات الدولية لالحتياجات ومدى تحقيقها للعدالة،
وقد ركز على �إبراز فاعلية القانون والت�شريع في ا�ستجابتهما الحتياجات الن�ساء بو�صفهما �أداة للتغيير
االجتماعي وكذلك �إبراز دور المعاهدات واالتفاقيات الدولية في �إلزام الدول الموقعة باعتبارها قوى
فعالة.
بد�أت الأ�ستاذة نهاد �أبو القم�صان ،محامية ،ورئي�س مجل�س �إدارة المركز الم�صري لحقوق
المر�أة ورقتها بمقدمة عن التحر�ش الجن�سي بالمر�أة ،حيث �أكدت �أن ظاهرة التحر�ش قائمة في كل
المجتمعات� ،شرقية وغربية ،نامية ومتح�ضرة ،و�إن كان مدى انت�شارها وتفاقمها يختلف من مجتمع
لآخر وفقا لمدى احترام حقوق الإن�سان ونظرة المجتمع للمر�أة ،ومدى تمتعها بحقوق م�ساوية للرجل،
ودرجة الن�شاط والتواجد الأمني في المجتمع ،و�أمور �أخرى كثيرة بع�ضها مرتبط بالوازع الديني
والثقافة ال�سائدة(.)2
فالتحر�ش ظاهرة مجتمعية عالمية تعانى منها كل المجتمعات الإن�سانية بكل فئاتها �سواء كانت
تلك المجتمعات متقدمة �أم نامية ،كما �أن هذه الظاهرة ال عالقة لها بدين محدد فكما هي موجودة في بالد
يتبنى �أغلبها الدين الم�سيحي ف�إنها �أي�ضا موجودة في مجتمعات يتبع �أغلبها الدين الإ�سالمي واليهودي
�أو �أديان �أخرى وغيرها من المجتمعات ،فعلى �سبيل المثال ال الح�صر نجد �أن  %60من الفتيان و%83
من الفتيات في الواليات المتحدة الأمريكية يعانون �أفعال التحر�ش الجن�سي غير المرغوب( )3وفى ال�صين
نجد  %84من الن�ساء �أكدن تعر�ضهن للتحر�ش الجن�سي( ،)4كما نجد غالبية البلدان العربية تعانى من ذات
الم�شكلة ،حيث نجد  %27الفتيات الجزائريات الجامعيات قد �أكدن تعر�ضهن للم�ضايقات الجن�سية من
قبل مدر�سيهن ،كما ا�شتكى  %44.6منهن من الم�ضايقات اللفظية ،بينما �أف�صحت  %13.8عن تعر�ضهن
للم�ضايقات الج�سدية ،وفى قطر نجد �أن  %21.1من الفتيات قد �أف�صحن عن تعر�ضهن لذات الم�شكلة،
وكذلك نجد �أن  %30من الن�ساء العامالت قد تعر�ضن للتحر�ش الجن�سي في مكان العمل وفي المملكة
العربية ال�سعودية ،كما تعر�ض  ٪22.7من الأطفال لذات الم�شكلة ،كما �أ�شارت التقارير والإح�صاءات
الر�سمية بالمملكة �إلى �أن عام  2002قد �شهد  9580من الحوادث الأخالقية كان منها  997جرائم تحر�ش
جن�سي ،وفى اليمن نجد �أن  %90من الن�ساء قد ا�شتكين من تعر�ضهن للتحر�ش �سواء في الأماكن العامة
�أو �أماكن العمل ،وفى درا�سة �أخيرة قام بها المركز الم�صري لحقوق المر�أة بدرا�سة حول ذات الظاهرة
والتي ك�شفت عن �أن  %83من الن�ساء الم�صريات في عينة الدرا�سة قد تعر�ضن بالفعل ل�شكل �أو لآخر من
�أ�شكال التحر�ش الجن�سي.
وعلى الرغم من االهتمام الدولي بهذه الظاهرة� ،إال �أن الدول العربية بد�أت االهتمام بها مت�أخر ًا،
حيث بد�أت تتنبه هذه الدول �إلى خطورة الظاهرة على مجتمعاتها� ,إال �أن ردود الفعل الر�سمية قد تباينت
ما بين الإ�صرار على �إنكار كونها ظاهرة ت�ستحق االهتمام والعمل على م�ستوى التغيير االجتماعي ون�شر
( )2امل�ست�شار عادل حممد �صالح – حقوق املر�أة وق�ضاياها املعا�رصة –دار حممود للن�رش والتوزيع �– 2009-ص 242

(Valerie E. Lee, Robert G. Croninger, Eleanor Linn and Xianglei Chen. "The Culture of Sexual Harassment of )3
Secondary Schools". American Educational Research Journal 33:2 (Summer 1996): 383-417.
(http://www.deerah.com/index.php?act=artc&id=3329 )4
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الوعي ,انتهاء بالتحرك لمواجهتها ت�شريعيا ،ولكن مازالت هذه الظاهرة ال تنال االهتمام الكافي على كل
الم�ستويات �سواء �أكانت حكومية �أم مجتمعية خا�صة في الدول العربية ،وتفتقر �إلى التقارير والدرا�سات
التي تعك�س حجم هذه الظاهرة و�أ�سبابها و�سبل المواجهة ,حيث تعد درا�سة "التحر�ش الجن�سي �سرطان
اجتماعي" والتي �صدرت عن المركز الم�صري لحقوق المر�أة عام  2007على عينة من � 2800سيدة,
ودرا�سة "غيوم في �سماء م�صر والتي �صدرت عن نف�س المركز عام  2008على عينة من  2020من
الن�ساء والرجال ,من الدرا�سات القليلة التي �صدرت في المنطقة العربية وذلك في محاولة لك�سر ال�صمت
حول هذه الظاهرة ودرا�ستها درا�سة اجتماعية معمقة ,وقد ك�شفت كلتا الدرا�ستين عن مدى خطورة هذه
الظاهرة على �ضحية المتحر�ش بوجه خا�ص وعلى المجتمع الم�صري بوجه عام ،ومدى ت�أثيراتها على
كل الم�ستويات �سواء كانت االجتماعية �أو االقت�صادية بل والأمنية ،ومن هنا جاء اهتمام المركز بعمل
درا�سة تحليلية لأهم القوانين والت�شريعات التي �أ�صدرتها الدول العربية ك�آلية للحد من ظاهرة التحر�ش
الجن�سي وذلك من خالل االطالع على قوانين  15دولة عربية هي :الجزائر ،م�صر ،العراق ،الأردن،
الكويت ،لبنان ،ليبيا ،المغرب� ،سلطنة عمان ،قطر ،المملكة العربية ال�سعودية� ،سوريا ،تون�س ،دولة
الإمارات العربية المتحدة ،اليمن.
�أهداف الدرا�سة
تتناول هذه الدرا�سة تزايد جريمة التحر�ش الجن�سي في المجتمعات العربية ،وق�صور الت�شريع
عن الت�صدي لهذه الجريمة .وتحاول الدرا�سة تحليل الأ�سباب التي �أدت �إلى انت�شار هذه الجريمة في
المجتمع ،ال�سيما و�أنه قد تواكب مع ذلك انت�شار �شكل من �أ�شكال الإيمان الديني في المجتمع وارتداء
الن�ساء مالب�س محافظة  -الحجاب والنقاب -مما يطرح العديد من الأ�سئلة ,هل �ساهم غياب العدالة
االجتماعية واالقت�صادية وزيادة ن�سبة البطالة وتراجع معدالت التنمية في �أغلب البلدان العربية في
تف�شى هذه الظاهرة؟ هل زيادة ن�سبة ال�شباب في التركيبة ال�سكانية ،حيث �إن الأغلبية ال�سكانية من
ال�شباب ما بين �أعمار � 15إلى � 40سنة وهو ي�شكل ن�سبة ت�صل �إلى  %70من حجم ال�سكان وفقا لتقارير
الأمم المتحدة �أحد عوامل الظاهرة؟ �أم غياب التعريف القانوني لجريمة التحر�ش ي�شكل �أحد هذه العوامل
التي �ساعدت على انت�شار الجريمة ،ف�ضال على غياب �آليات المتابعة الأمنية وغياب الرادع القانوني لهذه
الظاهرة؟ �أم عدم �إبالغ الن�ساء عن الجريمة تجنبا لل�ضغط االجتماعي الذي ي�ضع اللوم دائما على المر�أة،
مما جعل الجريمة تعد جريمة �آمنة وغير مرئية ن�سبة لعدد البالغات التي ت�صل للأمن؟ �أم �أن الت�شريعات
القانونية في البيئة الت�شريعية العربية غير كافية للت�صدي لهذه الجريمة؟
�سوف تحاول الدرا�سة الإجابة عن هذه الأ�سئلة و�صوال �إلى مالمح لمواد ت�شريعية �أو مقترح
بقانون للت�صدي وتحقيق الردع العام.
تق�سيم الدرا�سة
تنق�سم الدرا�سة �إلى ق�سمين �أ�سا�سيين في ف�صلين يعر�ض الف�صل الأول لمحة عامة عن ق�ضية
التحر�ش الجن�سي من حيث ماهية التحر�ش الجن�سي وم�ستوياته و�صوره ،كما تتناول الدرا�سة بالتحليل
الأ�سباب ال�شائعة لوقوع التحر�ش الجن�سي ،ثم الآثار المترتبة على هذه الظاهرة والتي منها الآثار
النف�سية واالجتماعية واالقت�صادية.
48

التحر�ش الجن�سي في المنطقة العربية

�أما الف�صل الثاني فيعر�ض ت�شريعات وقوانين الدول العربية �سواء كانت الخا�صة بالتحر�ش
الجن�سي �أو القوانين الخا�صة بالجرائم المخلة بال�شرف وخد�ش الحياء وهتك العر�ض واالغت�صاب،
وهل المواد التي تقدم و�صف ًا لهذه الجرائم كافية للت�صدي لجريمة التحر�ش �أم �أننا بحاجة �إلى ت�شريع
خا�ص .وقد عملت الدرا�سة على تعميق مفهوم التحر�ش الجن�سي لم�ساعدة الجهات الت�شريعية على �إدراج
المفهوم في القوانين العقابية في المنطقة.
�أو ًال :المق�صود بالتحر�ش الجن�سي:
التحر�ش الجن�سي هو تطفل ذو طابع جن�سي غير مرغوب وغير مرحب به ،يت�ضمن مجموعة من
الأفعال بداية من االنتهاكات الب�سيطة �إلى الم�ضايقات الحادة التي من الممكن �أن تت�ضمن تلميحات
لفظية و�صو ًال �إلى الن�شاطات الجن�سية ،ويعد �شك ًال من �أ�شكال التفرقة العن�صرية غير ال�شرعية ،كما يعد
عنف ًا �ضد المر�أة لما ينطوي عليه من �أ�شكال الإيذاء الج�سدي والنف�سي.
كما توجد تعريفات �أخرى منها �أنه محاولة ا�ستثارة الأنثى جن�سي ًا بدون رغبتها .ولي�س من
ال�ضروري �أن يكون �سلوك ًا جن�سيا معلنا �أو وا�ضح ًا ،بل قد ي�شمل تعليقات ومجامالت غير مرغوب
فيها مثل التتبع ،ال�صفير ،العرو�ض الجن�سية ،الأ�سئلة الجن�سية ال�شخ�صية �إ�ضافة للإيماءات الجن�سية،
والر�سوم الجن�سية واللم�سات غير المرغوب فيها ,وكلها �أ�شكال من الإيذاء والتحر�ش الجن�سي التي
يمار�س بها مجموعات قوية هيمنتها على المجموعات الأ�ضعف وعادة ما تكون من الرجال للن�ساء.
وي�شمل بذلك اللم�س �أو الكالم �أو المحادثات التليفونية �أو المجامالت غير البريئة .ويحدث التحر�ش
عادة من رجل ي�ست�شعر القوة بالن�سبة للأنثى �سواء في ال�شارع م�ستغ ًال لثقافة ال�صمت لدى الن�ساء� ،أو
في الأماكن المغلقة بناء على عالقات قوى غير متكافئة مثل المدر�س والتلميذة ،الطبيب والمري�ضة �أو
حتى داخل نطاق الأ�سرة.
وتتعدد �أ�شكال التحر�ش فمنها ما هو لفظي ومنها ما هو ج�سدي ،فالتحر�ش اللفظي على �سبيل
المثال قد ي�أخذ �شكل التعليقات والنكات ذات الطابع الجن�سي التي يتعمد المتحر�ش �إقحامها في الكالم
�أثناء الحوار ،وقد ت�شمل �أي�ضا المعاك�سة اللفظية المبا�شرة والو�صف الإباحى للمر�أة ،والحديث عن
تفا�صيل الحياة الجن�سية الخا�صة .وقد ت�أتى في �شكل مكالمات تليفونية جن�سية �أو الكترونية (الما�سنجر
البريد االلكتروني)� ،أما التحر�ش غير اللفظي فتعك�سه تعبيرات الوجه والنظرات ذات الطابع الجن�سي
التي يركز �صاحبها على النظر �إلي الج�سد �أو بع�ض المناطق به ،وكذلك الحركات الج�سدية التي ت�صل
�أحيانا �إلى (التعري) وك�شف الأع�ضاء التنا�سلية ,والتعري�ض لل�صور ومل�صقات ذات طابع جن�سي,
وا�ستخدام الأ�صوات العالية �أو المثيرة ,وتعتبر المالحقة ومتابعة خط �سير الفتاة من �أخطر �أنواع
التحر�ش غير اللفظي الذي ترتبك �أمامه �أي فتاة وينتابها �إح�سا�س كبير بالخوف وتعجز في كثير من
الأحيان عن الإف�صاح عما يحدث لها �أو طلب النجدة.
ويبقى التحر�ش الج�سدي وتندرج تحته الممار�سات الفا�ضحة كالتالم�س واالحتكاك با�ستخدام
الأع�ضاء الج�سدية ،وتقارب الم�سافة ب�شكل ملحوظ بين الجاني وال�ضحية بدرجة ال ت�سمح ب�سهولة
الحركة ،و�إغالق الطريق �أمامها لإجبارها على التالم�س الج�سدي و�أخير ًا محاولة هتك العر�ض.
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وفى مجال العمل تتعدد �أ�شكال التحر�ش �أي�ضا لت�شمل الإ�صرار على دعوة الأنثى �إلى طعام �أو
�شراب �أو نزهات برغم الرف�ض المتكرر،و الإ�صرار على تو�صيل الأنثى �إلى المنزل �أو �إلى العمل �أو
الدرا�سة مع عدم وجود �ضرورة لذلك.
�أ�سباب التحر�ش الجن�سي �ضد المر�أة:
نظرا لحداثة الم�شكلة نجد ندرة في الت�أ�صيل النظري للأ�سباب الم�ؤدية للتحر�ش الجن�سي،
فح�سب ر�ؤية "تنجري وهيز" ب�أن �أغلب درا�سات التحر�ش الجن�سي اهتمت بتقديم �إ�سهامات و�صفية
لأ�شكال ونماذج من التحر�ش الجن�سي ولم تتعر�ض لأ�سبابه .ووفق الأطر النظرية للمدار�س الن�سوية
واالجتماعية والنف�سية ،فقد رف�ضت االرتباط المبدئي بين �أ�شكال التحر�ش الجن�سي وحتمية وجود
�صفات محددة تتعلق بها(.)5
ويوجد خم�س نظريات �أ�سا�سية �ساهمت في �صياغة التحر�ش الجن�سي وهى النظرية البيولوجية
والتنموية والمر�ضية �إ�ضافة ال�ستغالل ال�سلطة الثقافية �أو االجتماعية – الثقافية.
وفيما يلي عر�ض موجز لكل نظرية:
النظرية البيولوجية:
هذه النظرية مبنية على االختالفات الج�سدية بين الجن�سين ،حيث ي�سهم حجم االختالفات
الهرمونية والج�سدية بين الجن�سين في جعل الذكور �أكثر قوة وعنفا مقارنة بالإناث ،وتفتر�ض هذه
ال�صيغة �أن الذكور هم عادة من يقومون باقتراف الجرم ،في حين تحتل الإناث موقع ال�ضحية في
حوادث التحر�ش الجن�سي.
النظرية التنموية:
ترى هذه النظرية �أنه عادة ما يتعلم النا�س كيف تتوا�صل وتعبر عن �أحا�سي�سها خالل تفاعالت
اجتماعية ،وغالبا ما ي�ؤدي االفتقار لفر�ص التعبير عن الم�شاعر من خالل فر�ص اجتماعية متاحة �إلي
التورط في حوادث تحر�ش.
النظرية المر�ضية:
وترجع هذه النظرية �سبب التحر�ش الجن�سي لتعر�ض الأفراد ل�صدمة كونهم وقعوا �ضحايا للفعل
نف�سه لأ�سباب فردية �أدت الفتقادهم القدرة على التمييز ودفعت بهم للقيام بال�سلوك نف�سه مع الآخرين.
نظرية ا�ستغالل ال�سلطة
تقوم هذه النظرية على ثالث نظريات فرعية ت�ؤ�صل للتحر�ش الجن�سي باعتباره �آلية تتيح للذكور
ال�سيطرة على الإناث.
الأولي :حيث يعد التحر�ش الجن�سي �أحد �أ�شكال الإكراه ،حيث ي�صبح دافع الجاني هو �إكراه
ال�ضحية على منحه امتيازا جديد ًا خا�ص ًا به.
(� )5ساندي ولي�ش :اجلندر والتحر�ش اجلن�سي ،الن�رشة ال�سنوية لعلم االجتماع ،العدد � )1999( 25صفحات .190 -169
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الثانية :وهي تتعلق بما ي�صطلح عليه بـ "ا�ستغالل ال�سلطة المنظم" والتي يختلف الأفراد فيما
بينهم حول مدى كفاءة ا�ستغالل ال�سلطة في العمل والتي في الأغلب ت�ستند �إلي قواعد وقوانين ،ولأن
عادة ما ي�شغل الرجال الوظائف العليا بالم�ؤ�س�سات� ،أ�صبح لهذا دوره في جعلهم في مكانة ت�سمح لهم
با�ستغالل ال�سلطة.
الثالثة والأخيرة :وهي حول "ا�ستغالل ال�سلطة االجتماعية" والتي تفتر�ض ب�أن الهيمنة
الذكورية هي ال�سبب الرئي�سي للتحر�ش الجن�سي .وت�شير هذه النظرية لحوادث التحر�ش الجن�سي التي
تعر�ضت لها الطبيبات من قبل مر�ضاهن الذكور ومثلها مع المدر�سات من قبل طالبهن الذكور.
النظرية الثقافية:
هناك العديد من النظريات الثقافية والتي تعمل على تف�سير التحر�ش الجن�سي .على �سبيل المثال
منهج فرويد ،والذي يرجع التحر�ش لف�شل ال�سيطرة على قوى ال�شر الكامنة بالنف�س الب�شرية "علم نف�س
فرويد حول الموت".
وهناك من ي�شير �إلي "النظرية النقدية" والتي ترتبط ب�شدة بنظرية اال�ستغالل االجتماعي
بال�سلطة ،حيث يلقي منهج النظرية النقدية ال�ضوء على العديد من المدار�س الثقافية .وكلتا النظريتين
ت�ضع التحر�ش الجن�سي مو�ضع العنف واالعتداء الجن�سي في المجتمعات الكبرى تماما مثل ظواهر
تالعب الإعالنات والنزوع لال�ستهالك(.)6
الردع القانوني للجريمة في الت�شريع الم�صري والت�شريعات العربية
يعتبر التحر�ش الجن�سي جريمة عنف ولي�س جريمة جن�سية فقط ،حيث ي�ستخدم المتحر�ش الجن�س
كو�سيلة لإلحاق المعاناة التي ي�سببها لل�ضحية جراء العنف والإذالل الذي يفر�ضه عليها ،وهو غالبا ما
يترك �ألم ًا معنوي ًا ونف�سي ًا على ال�ضحية ،ويرجح الكثيرون �أن انت�شار هذه الجريمة م�ؤخر ًا يرجع �إلى
غياب الردع الأمني والقانوني الناتج عن عدم وجود ت�شريع خا�ص بهذه الجريمة في �أغلب الت�شريعات
العربية ال�سيما و�أن الفقهاء ي�ؤكدون �أن القاعدة القانونية الرا�سخة في الفل�سفة العقابية هي �أنه "ال
جريمة وال عقوبة �إال بن�ص" الأمر الذي خلق جد ًال قانوني ًا وا�سع ًا وطرح العديد من الت�سا�ؤالت ,هل غياب
الن�ص بالعقاب على كل من قام بفعل التحر�ش يعنى �أنه فعل مباح �أم �أن هذه الجريمة يمكن مالحقتها
من خالل مواد �أخرى في قانون العقوبات �سواء الم�صري �أو الت�شريعات الجنائية العربية؟ ،وهل هذه
المواد كافية �أم �أننا في حاجة �إلى ت�شريع خا�ص؟ ،كل هذه الأ�سئلة �أجابت عنها درا�سة مقارنة مع المواد
التي تعالج �أ�شكال التعدي الجن�سي على المر�أة �أو تحت عنوان الجرائم الجن�سية ،في القانون الم�صري
والت�شريعات العربية( مرفق الدرا�سة كاملة).
كما �أكدت الأ�ستاذة" فائزة البا�شا "المدير التنفيذي للمركز الليبي لحقوق الإن�سان-برنامج
حماية الأ�سر للن�ساء المعنفات �أن علماء االجتماع قد �صنفوا التحر�ش الجن�سي باعتباره �سلوك ًا غير
م�شروع �أو فع ًال �إجرامي ًا �ضد الأخالق ال�ستيعابه للأفعال الفا�ضحة والجارحة للحياء ال�شخ�صي وكذلك
( )6فيالري يل وربرت جرونيجر و�إلينور لني و�إيك�سنيجايل �شني :ثقافة التحر�ش اجلن�سي يف املدار�س الثانوية ،جريدة التعليم
الأمريكي ،العدد  33رقم �( 2صيف � )1996ص .417-383
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الحياء العام ،وهذا الت�صنيف ال يختلف مع التكييف القانوني للجرائم الما�سة بالعر�ض والأخالق،
و�أهمية الت�صنيف االجتماعي للتحر�ش الجن�سي ت�أتي من اعتداده بعالقة الجريمة بحياة النا�س
وم�صالحهم وم�ؤ�س�ساتهم االجتماعية التي يقع عليها ال�ضرر ،مما ي�ستدعي البحث في دوافع المحرم
الرتكاب الجريمة ودرا�سة �أ�سباب ال�سلوك الإجرامي وتقييم ال�سيا�سة الت�شريعية المقررة بالخ�صو�ص.
ثم قدمت التعريف اللغوي للتحر�ش� :أنه التحر�ش �أو الحر�ش �أو التحري�ش؛ وهي كلمة م�شتقة
من الفعل الثالثي حر�ش ويق�صد به�" :إغرا�ؤك الإن�سان والأ�سد ليقع بقرنة وحر�ش بينهم� :أف�سد و�أغري
بع�ضهم البع�ض ،والحر�ش� :أن تهيج ال�ضب في حجرة ،واالحترا�ش الجمع والك�سب والخداع ،وحر�ش
المر�أة حر�شا :جامعها واحترا�ش القوم :ح�سدوا " ،ويقترب المعني اللغوي حينا كما قد يبتعد عن
المعني اال�صطالحي للتحر�ش الذي قد يفيد الإغواء و�إثارة العاطفة والغرائز الجن�سية .
التعريف اال�صطالحي :ا�ستخدم الم�صطلح للداللة على ال�سلوك الذي يهدف �إلى الإغواء بق�صد
اال�ستمالة �إلي ارتكاب �أفعال ال �أخالقية قد تكون هي مقدمة لجريمة المواقعة (الزنا ) �أو االغت�صاب
�أو اللواط �أو هتك العر�ض ويتحقق به الفعل الفا�ضح ب�إثارة الغريزة لدى المتحر�ش به على نحو يم�س
بحيائه ،ولم يعرف الفقه الإ�سالمي هذا الم�صطلح لأن هذا اللفظ لم ي�ستخدم في الكتاب وال�سنة ،ومع
ذلك يتفق على �إن التعبير عنه ي�شمل مقدمات الزنا �أو اللواط.
وتختلف التعريفات اال�صطالحية للتحر�ش بح�سب الزاوية التي ينظر من خاللها المهتم �أو
المتخ�ص�ص ،فعلماء الطب لديهم تعريف يختلف عن علماء االجتماع وعلماء الإجرام �أو الفقه القانوني
،كما ركز البع�ض اهتمامه على فئة من �ضحايا التحر�ش فعرفه ب�أنه " :كل �إثارة يتعر�ض لها الطفل -
الطفلة عن عمد وذلك بتعر�ضه للم�شاهد الفا�ضحة �أو ال�صور الجن�سية العارية �أو غير ذلك من مثيرات
كتعمد مالم�سة �أع�ضائه التنا�سلية �أو حثه على لم�س �أع�ضاء �شخ�ص �أخر �أو تعليمه عادات �سيئة
كاال�ستمناء مثال  -ف�ضال عن االعتداء الجن�سي المبا�شر في �صوره المعروفة الطبيعي منها وال�شاذ ".
وهذا التعريف جاء �شامال لمختلف �صوره التي تندرج تحت ما يعرف بالأفعال الفا�ضحة �أو
هتك العر�ض �أو المواقعة ،والتركيز على الأطفال له �أهميته لعدم قدرتهم على الدفاع عن �أنف�سهم بل
وعدم ا�ستيعابهم لل�سلوك الال �إخالفي الذي يتعر�ضون له وهو ما ي�ؤثر في تكوينهم النف�سي والأخالقي
م�ستقبال خا�صة �إذا كان الفاعل من الأ�شخا�ص المقربين لل�ضحية و�سن�شير الحقا �إلى �سيا�سة الم�شرع
الليبي العقابية المت�شددة عندما تقع الجريمة على �صغار ال�سن .
كما يختلف مفهوم التحر�ش من بلد �إلي �أخر ح�سب الثقافة والدين والبيئة لكل مجتمع �إال �أن هناك
قوا�سم م�شتركة متفق عليها يمكن البناء عليها للو�صول �إلي تعريف جامع لكافة العنا�صر ويمكن القول
ب�أن التحر�ش الجن�سي:
هو الفعل �أو الأفعال التي تخد�ش حياء ال�شخ�ص والحياء العام ،وهي مقدمات الأفعال الجن�سية
المواقعة "الزنا " �أو اللواط �أو هتك العر�ض مما يلحق القيم الأخالقية من تهديد �أو انتهاك يم�س بعر�ض
الإن�سان و�شرفه بما يت�سبب في �إيذاء ال�ضحية ماديا �أو معنويا.
�أما عن التحر�ش الجن�سي في القانون فلم يعرف القانون الليبي التحر�ش الجن�سي ،ولكنه قرر
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ن�صا خا�صا للتحر�ش ب�أنثى بالإ�ضافة �إلى الن�صو�ص القانونية التي تجرم الأفعال التي تهدر الأخالق
والما�سة بالعر�ض وال�شرف التي ت�ستوعب هذا الم�صطلح.
وبالن�سبة الموقف القانوني من التحر�ش فيتحقق التحر�ش الجن�سي في جريمة الفعل الفا�ضح
ب�إتيان الجاني بالإ�شارة �أو اللفظ مثل تعليقات المجامالت غير الالئقة اجتماعيا و�أخالقيا ،وبالحملقة
وال�صفير والعرو�ض الجن�سية والأ�سئلة الجن�سية ال�شخ�صية ،وكذلك الإيماءات الجن�سية والر�سوم
الجن�سية وكلها �سلوكيات تندرج تحت ما يعرف بالتحر�ش الجن�سي ،وال �أهمية �إذا كان ال�سلوك الذي
يهدف �إلي ا�ستثارة الغريزة الجن�سية �سلوكا وا�ضحا �أو �ضمنيا وغير معلن كالإيماءة والإ�شارة � ...إلخ
 .بالتالي يتحقق التحر�ش الجن�سي بالدعوة ال�ضمنية �أو ال�صريحة لأي من مقدمات جريمة المواقعة �أو
اللواط وجريمة هتك العر�ض ،ويق�صد بالأخير ال�سلوك الذي ي�ستطيل بها المتحر�ش ما هو عورة في
ج�سم �إن�سان �آخر �أي الم�سا�س بعورة ال�ضحية.
ولم ي ّميز القانون في �سيا�سته الجنائية بين المر�أة والرجل عند تجريمه للأفعال التي تندرج
�ضمن نطاق التحر�ش الجن�سي ،فالفعل الفا�ضح قد تتعر�ض له المر�أة كما يتعر�ض له الرجل ،وكذلك هتك
العر�ض الذي يعرف بال�سحاق �إذا وقع بين امر�أتين ،ومقدمات المواقعة التي تعتبر زنا �إذا تمت بالر�ضا
بين رجل وامر�أة و�شروعا �إذا لم تتكامل مادياتها وجريمة اغت�صاب �إذا وقعت دون ر�ضا ،ولواط �إذا
ارتكب الفعل رجالن .
�أما ال�صورة الخا�صة للتحر�ش ب�أنثى فنجدها في ن�ص المادة  420عقوبات التي جرمت كل فعل
�أو قول �أو �إ�شارة في طريق عام �أو مكان مطروق لأنثى باعتبارها المجني عليه في هذه الجريمة ،وتتجه
ال�سيا�سة الجنائية المقررة في م�شاريع قوانين العقوبات �إلى �إلغاء هذا الن�ص واالكتفاء بالن�ص العام
الذي يجرم الأفعال الفا�ضحة �آنفة الذكر.
وفيما يخ�ص مكان التحر�ش فالقاعدة �أن ال �أهمية لمكان ارتكاب الجريمة وال للو�سيلة متى تحققت
الماديات على الوجه الذي جرمه قانون العقوبات ،ومع ذلك فقد تطلب الم�شرع لتكامل جريمة الفعل
الفا�ضح والتحر�ش ب�أنثى ارتكاب ال�سلوك المجرم في محل عام �أو مفتوح �أو معرو�ض للجمهور بما يفيد
�أن التحر�ش الجن�سي الذي يقع داخل الأماكن المغلقة في �صورة فعل فا�ضح ال ي�س�أل عنه مرتكبه وفق
�أحكام المادتين  420و 421عقوبات ليبي لأن ركن عالنية الجريمة غير متوفر ثم قالت �أ/فائزة ،لذلك
نطالب الم�شرع التدخل لتجريم �أفعال التحر�ش التي تتحقق مادياتها في �صورة الأفعال الفا�ضحة ولو
تم الفعل في غير عالنية و�صورة ن�شر الأ�شياء الفا�ضحة ،وهي الجريمة التي تتكامل �إذا �أرتكب ال�شخ�ص
فعال يخد�ش الحياء ب�أقوال و�ألفاظ غير الئقة �أو �أن ي�أتي �إ�شارة متى حملت تلك الت�صرفات معني له داللة
جن�سية وانطوت على م�ضايقة وم�سا�س بالحياء ،لأن جريمة الفعل الفا�ضح تتطلب �أن يرتكب الفاعل
جريمته في مكان عام �أو بطريق الن�شر وال�صورة الأخيرة تتم �سواء �سلم ال�شئ باليد �أو بالبريد �أو
بوا�سطة الهاتف المحمول �أو �إلكترونيا رغم �أن الن�ص العقابي لم يذكر ذلك �صراحة �إال �أنه ا�ستخدم
عبارة ت�ستوعب ما ي�شهده الع�صر من تطور تقني �أ�سئ ا�ستخدامه للأ�سف لإثارة فكرة التمازج الجن�سي،
وفي حال ن�شر الأ�شياء الفا�ضحة ف�إن الم�شرع لم يتطلب ارتكابها في مكان عام �أو مفتوح للجمهور ،لأن
الن�شر يفيد العالنية ويغني عنها.
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وعليه ي�س�أل عن جريمة ن�شر الأ�شياء الفا�ضحة و�إن لم تتم في مكان عام �أو مفتوح بالجمهور،
ويترتب على ذلك �أنه �إذا قام زميلك في العمل بالتحر�ش بك ب�إر�سال " "smsتحوي �صور ًا ال �أخالقية
ف�إن ذلك قد تتكامل به الجريمة ،ولكن �إذا �أكتفي با�ستخدام �إ�شارة بيده �أو بالقول لها داللة جن�سية
داخل هذا المكان المغلق �أو طلب منك مرافقته �أو �أن الترقية رهن بالخ�ضوع لرغباته ف�إن ذلك للأ�سف
غير مجرم قانون ًا �إال �إذا تجاوز حدوده با�ستطالة ما هو عورة في ج�سد المجني عليه �ضحية التحر�ش،
وهو ما يتحقق به جريمة هتك العر�ض دون ر�ضا وهي جريمة تتكامل دون تطلب ركن العالنية بح�سب
المادة ( )408عقوبات ليبي ،ويق�صد بها التعدي الفاح�ش المنافي للآداب الذي يقع على ج�سم �أو عر�ض
�شخ�صي �آخر ما دام ذلك الجزء من الج�سم الذي وقع عليه الفعل يعد في حكم العورات ،وهتك العر�ض
جريمة ما دون الزنا �أو المواقعة وهي �سحاق �إذا تم الفعل بين امر�أتين وتتحقق به �صورة �أكثر خطورة
للتحر�ش الجن�سي لأنها ت�ستوعب الأفعال المرتكبة التي تتجاوز الأقوال والإ�شارة �إلي ا�ستطالة عورة
الغير والم�سا�س بج�سم المجني عليه �أو عليها ،كما قد ي�س�أل الفاعل "الرئي�س" عن جريمة ا�ستغالل
النفوذ.
و للم�ساءلة الجنائية عن �صور التحر�ش الجن�سي المتعددة ال بد �أن يرتكب المتحر�ش (الجاني)
الأفعال عن ق�صد ال عن خط�أ ف�إذا لم�س �إن�سان �آخر عر�ضا ف�إن ذلك ال يعد هتكا للعر�ض و�إذا رفعت الرياح
ثوب فتاة �أو رجل في حديقة عامة ف�إن ذلك ال يعد تحر�شا لأنه لي�س بفعل فا�ضح ولكن هناك ظروف
لت�شديد العقاب حيث ي�شدد العقاب اذا كان �ضحية التحر�ش الجن�سي طف ًال ما دون الرابعة ع�شرة �أو
كان المجني عليه فاقدا لعقل غير مدرك لما يقوم المتحر�ش (الجاني) �أو كان مري�ضا يمنعه من الدفاع
عن نف�سه �أو �إذا �أ�ستخدم المتحر�ش الخداع والقوة ل�شن مقاومة ال�ضحية ولقد اعتبرت المحكمة العليا
�أن عن�صر المفاج�أة والمباغتة مما تتحقق به القوة المادية لم�س�ألة ال�شخ�ص عن جريمة هتك عر�ض دون
ر�ضا ،وتقرر لهذه الجريمة عقوبة ال�سجن مدة ال تزيد عن خم�س �سنوات وي�شدد العقاب �إذا كان مرتكب
الجريمة من المتولي تربية المجني عليه �أو مالحظة �أو ممن له �سلطة عليه ،و�إمعانا فى الت�شديد ،قرر
بموجب �أحكام القانون رقم  10ل�سنة 1985م ظروفا �أخرى لت�شديد العقاب ،وم ّيز بين فئتين :الفئة
الأولي �إذا ارتكبت الجريمة من العاملين ب�أجهزة ال�شرطة �أو الأمن ال�شعبي المحلي �أو ممن لهم �صفة
م�أموري ال�ضبط الق�ضائي والفئة الثانية� :إذا ارتكبت من قبل المكلفين بحماية الآداب العامة �أو رعاية
الأحداث �أو كان رئي�سا للمجني عليه في العمل �أو ممن عهد �إليه برعايته �أو تربيته �أو تثقيفه �أو تدريبه �أو
عالجه �أو الإ�شراف عليه �أو القيام ب�ش�أن من �شئونه.
وختاما �أكدت �أ/فائزة على �أن تزايد معدالت التحر�ش بين الأطفال وال�شباب من الذكور وارتكابها
من قبل كبار ال�سن ينبئ عن وجود خلل في منظومة القيم الأخالقية ،و�أن �شدة العقوبة لي�ست برادع
للمتحر�شين ،كما �أن ما تتعر�ض له المر�أة من تحر�ش في مواقع العمل يحتاج �إلى تدخل ت�شريعي يجرم
هذا ال�سلوك �صراحة لردع من ت�سول له نف�سه الإ�ساءة للمر�أة �أثناء قيامها بدورها المجتمعي مع العلم
ب�أن �صاحب العمل �أو المدير يكون تحت طائلة العقاب وي�س�أل عن جريمة ا�ستغالل نفوذ �إذا ن�سب �إليه
فعل التحر�ش.
�أما الأ�ستاذة "عزة المقهور" ،محامية ونا�شطة حقوقية ،ليبيا تناولت في ورقتها جريمة
التحر�ش الجن�سي والقانون الليبي ،حيث �أكدت �أن قانون العمل الليبي رقم  58ل�سنة 1970قد خال تمام ًا
من التطرق للتحر�ش الجن�سي ،لأن الطبيعي �أن يكون مكانه �ضمن ن�صو�ص القانون الجنائي لأن الفعل
�أي ًا كان ال�شكل الذي اتخذه �شفوي ًا ،غير �شفوي ،مادي ًا ملمو�س ًا ،يجب �أن يعاقب عليه جنائي ًا.
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وبالعودة �إلى قانون العقوبات الليبي ال�صادر في عام  1953وما طر�أ عليه من تعديالت ،يالحظ
�أن الن�ص التجريمي الأقرب �إلى التحر�ش الجن�سي هو ذلك المن�صو�ص عليه في المادة  408المتعلقة
بهتك العر�ض.
وجريمة هتك العر�ض كما عرفتها المحكمة العليا الليبية هي "الفعل الذي يق�صد به التعدي
الفاح�ش المنافي للآداب والذي يقع على ج�سم �أو عر�ض �شخ�ص �آخر مادام ذلك الجزء من الج�سم الذي
وقع عليه الفعل يعد في حكم العورات .ومن خالل هذا التعريف يت�ضح �أن هتك العر�ض ال يمكن �أن يكون
�إال فع ًال مادي ًا ملمو�س ًا لذلك الجزء من ج�سم الإن�سان الذي يعد في حكم العورات ،وهي �أفعال في كل
الأحوال ما دون فعل المواقعة .كما �أن ن�ص المادة  421المتعلقة بالأفعال �أو الأ�شياء الفا�ضحة ت�شترط
لوقوع الجريمة �أن تقع في محل عام مفتوح �أو معرو�ض على الجمهور.
والتحر�ش الجن�سي يتخذ مظاهر عديدة� ،أهمها و�أكثرها وقوع ًا وانت�شار ًا هي تلك التي تتخذ القول
�أو التعبير ال�شفوي غير المادي �شك ًال لها ،كما �أنها في �أغلب الأحوال تقع في �أماكن مغلقة (�أماكن
العمل /الدرا�سة) ،ومن ثم ال تدخل ال في نطاق المادة ( 408هتك العر�ض) وال المادة ( 421الأفعال �أو
الأ�شياء الفا�ضحة) وهكذا ف�إن المعتدي في التحر�ش الجن�سي يظل طليق ال�سراح من �أي طوق جنائي،
وال ي�شكل فعله جريمة في القانون الليبي.
ثم ت�ساءلت الدكتورة عزة هل مازال في الإمكان االنتظار بالمتحر�ش جن�سي ًا و�إعطا�ؤه الفر�صة في
الإمعان في التحر�ش بالآخر حتى ي�صل لحد الفعل المادي حتى تطاله العقوبة ،ويعتبر ما هو دون ذلك
�أمر ًا مباح ًا في مجتمع يميل �إلى ال�صمت �صون ًا للعر�ض؟� ،أما �آن للم�شرع �أن يتدخل لإيقاف هذه الآفة
قبل امتدادها �إلى حد االعتداء مادي ًا؟.
وعليه ،ف�إنه يمكننا القول ب�أن الت�شريع الليبي ال يغطي حالة التحر�ش الجن�سي ونحن اليوم في
�أم�س الحاجة �إلي تدخل الم�شرع لتعديل قانون العقوبات بما يكفل ردع ًا لهذه الحالة.
ثم تحدثت عن ال�صمت  .وعدم الدراية الذين يحيطان بالتحر�ش الجن�سي فقالت تتميز حالة
التحر�ش الجن�سي بوقوعها في �أماكن مغلقة (عمل /درا�سة ،)...كما �أنها تتميز بوقوعها من �شخ�ص
له نوع من ال�سلطة على مر�ؤو�سه ،لذا ف�إنها نادرة الحدوث في الأماكن العامة وفي �أماكن تت�ساوى فيها
قدرات المر�أة والرجل في جو يكفل نوع ًا من الم�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص.
�إال �أن وقوعها ال ي�ؤدي �إلى �أزمات ومعاناة نف�سية وفقدان للثقة و�شعور بالدونية على من وقع عليه
الفعل فح�سب ،بل يمتد �إلى الرزق وم�صادره ،لذا فالتحر�ش الجن�سي ي�شكل نوع ًا من �أنواع القهر على من
يقع عليه� ،إذ غالب ًا ما يقع من القوي على ال�ضعيف ،وغالب ًا ما ي�شكل �أ�سو�أ �أنواع اال�ستغالل و�أب�شعه في
م�صدر رزق الإن�سان وقوته .و�إزاء ظروف المجتمع والتقاليد غالب ًا ما يكون �سالح ال�صمت ،والت�ضحية
بالمرتب والعمل ،هي الو�سيلة الوحيدة للنجاة من مخالب وبراثن التحر�ش الجن�سي.بل �إنه ولعدم
الدراية والإحاطة بطبيعة هذا الفعل ،كثير ًا ما ي�ؤدى التحر�ش الجن�سي ال�شفوي على وجه الخ�صو�ص
�إلى ت�شوي�ش وا�ضطراب و�إرباك في ذهن �ضحاياه ،على اعتبار �أنه لم يرقى لم�ستوى االعتداء الملمو�س
وقد ي�ؤدي ذلك �إلي وقوع ال�ضحية فري�سة لحالة من عدم الت�أكد والخوف من اللجوء لل�شكوى ،خا�صة
و�أن قانون العقوبات الليبي ال ين�صف المعتدي عليه في هذه الحالة.
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لذا ف�إن الوعي بالم�س�ألة �شيء �أ�سا�سي ،وتحديد مقايي�س حالة التحر�ش الجن�سي ومعاييره مهمة،
والتوعية و�شرحها �أمر في غاية الأهمية .كما �أن للإعالم دورا �أ�سا�سيا ،ك�إجراء تحقيقات �صحفية داخل
�أماكن العمل ،و�إعداد درا�سة لرفع الم�سكوت عنه ،ومواجهة الواقع بالإح�صائيات وعر�ض حاالت حية
بالخ�صو�ص.كذلك القيام بدورات تدريبية وتثقيفية في دور العمل ،يتم فيها بيان معايير التحر�ش
الجن�سي ومفهومه حتى ال ي�ساء ا�ستخدامه لأغرا�ض خا�صة �أو للت�شفي واالنتقام ،فالوعي بالتحر�ش
الجن�سي و�إعطاء �أمثلة حية ي�شجع الجانب المعتدي عليه على الخروج من دائرة ال�صمت �إلى مرحلة
الدفاع عن حقوقه والت�شبث بعمله وم�صدر رزقه �أي ًا كانت المعوقات والم�شاكل التي تعتر�ضه في �سوق
العمل.
ثم �ساقت "د .عزة" بعد ذلك الحلول لمواجهة هذه الم�شكلة والتي تمثلت في:
 .1تدخل ت�شريعي ب�إ�ضفاء �صفة الجريمة على التحر�ش الجن�سي وت�ضمينها قانون العقوبات
الليبي ،و�أن تقوم لجنة تعديل قانون العقوبات الحالية �إلى ت�ضمين قانون العقوبات ن�ص ًا يتعلق
بالتحر�ش الجن�سي كما فعل الم�شرع التون�سي والمغربي.
� .2أن تقوم �أمانة اللجنة ال�شعبية العامة للقوى العاملة ،بو�ضع الئحة تعمم على جهات العمل خا�صة
القطاع الخا�ص تتطرق �إلى م�س�ألة التحر�ش الجن�سي وت�ضع �ضوابط وقواعد بالخ�صو�ص
وتتابع تنفيذها من خالل �إن�شاء ق�سم �أو مكتب لتلقي ال�شكاوي بالخ�صو�ص تحت م�سمى مكتب
عدم التمييز وتكاف�ؤ الفر�ص ،ومحاولة معالجتها في �إطار عالقة العمل.
 .3التوعية الإعالمية والتربوية و�إعداد المل�صقات والكتيبات التي توزع مجان ًا على �أماكن العمل،
و�إعداد الندوات ب�شكل خا�ص.
� .4إلزام ال�شركات وجهات العمل ذات العمالة الكبرى والمتو�سطة على عقد دورات تدريبية،
وفر�ض انعقادها على ال�شركات الكبرى ذات الأعداد الكبيرة من العاملين لتوعيتهم وتثقيفهم
بالأمر� ،إ�ضافة �إلى حثها على تعيين �إخ�صائي اجتماعي لمواجهة هذه الحاالت.
كما �أكدت �أن مواقع العمل اليوم �سواء �أكانت �ضمن القطاع العام �أو الخا�ص في حاجة �إلى
�ضوابط وقواعد تحمي الجانب ال�ضعيف في عالقة العمل �أو الوظيفة على اعتبار �أن العمل حق من حقوق
الإن�سان ل�صيق بكرامته وكيانه ،وم�صدر لرزقه وركيزة ال�ستقالليته.
فالحديث عن التحر�ش الجن�سي في مواقع العمل يجب �أن يكون اليوم على الملأ ،خا�صة و�أن
التوجه االقت�صادي اليوم ،يخطو خطوات وا�سعة نحو القطاع الخا�ص وت�شجيعه وهو �أمر يجب �أن
يواكبه توفير �أكبر حماية للعاملة من تعمل بالقطاع الخا�ص �أو هيمنة القطاع العام على مقدرات العامالت
لديه.
�إن الخروج من حالـة ال�صمـت �إلى العلن ،ومناق�شة المو�ضوع ،وعر�ض حاالته ،ودرا�سته
وا�ستخراج �إح�صائيات بخ�صو�صه� ،إ�ضافة �إلى تدخل الم�شرع لتجريم التحر�ش الجن�سي ،بال �شك
�سي�ضفي الكثير من التوازن لعالقات تو�صف في الغالب ب�أنها عالقات ظالمة يتحكم فيها �صاحب ال�سلطة
والنفوذ بمن يعمل تحت �إمرته.
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وتحدتث الأ�ستاذة الجوهرة الوايلي  -رئي�س مجل�س ادارة جمعية الملك عبد العزيز الخيرية
الن�سائية "عون" ال�سعودية عن احترام المملكة العربية ال�سعودية للمر�أة والذي ات�ضح من خالل نظام
الإجراءات الجزئية ومعاملته للمر�أة التي ترتكب جريمة،و�أي�ضا الالئحة الأ�سا�سية لم�ؤ�س�سة رعاية
الفتيات المتهمة في نظام الإجراءات الجزئية.
حيث انفرد نظــام الإجراءات الجزائية ال�صادر في المملكة العربية ال�سعودية بالمر�سوم الملكــي
رقم م39 /وتاريخ 28/7/1422هـ ،بتقرير كرامة المر�أة ،وحفظ حقوقها المادية والمعنوية؛ حيث
خ�ص المر�أة التي ترتكب جريمة بمعاملة راقية تليق بو�ضعها وتركيبتها النف�سية والبيولوجية ،وذلك لما
ّ
يت�سم به الو�ضع في المملكة العربية ال�سعودية من خ�صو�صية انفرد بها عن �سائر دول العالم .يت�ضح
ذلك جل ّي ًا في الت�أمل في كثير من ن�صو�ص نظام الإجراءات الجزائية التي ن�صت على تقرير وحفظ كيان
المر�أة المقيمة على �أر�ض المملكة العربية ال�سعودية �سواء كانت تحمل الجن�سية ال�سعودية �أم غيرها،
م�سلمة كانت �أم غير م�سلمة .فالمر�أة لكونها امر�أة حقوق كثيرة كفلت �صيانة حقوقها المادية والمعنوية،
يم�س ب�شخ�صية المر�أة
وقررت كرامتها ،وحفظت خ�صو�صيتها  .فح ّرم نظام الإجراءات الجزائية كل ما ّ
�أو مالها �أو عر�ضها ،وما يتعلق بذلك من التعر�ض لم�سكنها وحياتها الخا�صة ما دامت بعيدة عن التهمة،
الجرم
متوقية لل�شبهات ،ملتزمة ب�أحكام ال�شرع المطهر ،وحتى ولو اقترفت المر�أة ُجرم ًا ف�إن هذا ُ
ال ُيخرجها من طور الإن�سانية ،فتبقى عزيزة مكرمة محترمة لها حقوق ،وعليها واجبــات ،ال يتداخل
ذنب اقترفته ،مهما كان هذا الذنب.
بع�ضها في بع�ض ،فال تُ�سلب منها كرامتها و�آدميتها ب�سبب ٍ
ولقد راعى النظام الجنائي في المملكة العربية ال�سعودية حقوق المر�أة في المحاكمات الجنائية
بتخ�صي�ص قواعد و�ضوابط تخ�ص المر�أة �أثناء مراحل الدعوى الجنائية خ�صو�ص ًا مرحلتي التحقيق
ن�ص على �أ�صولها نظام الإجراءات الجزائية في المادة الثالثة
والمحاكمة ،وهذه القواعد وال�ضوابط ّ
ع�شرة من النظام ،حيث �إنه( :يتم التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفق ًا للأنظمة واللوائح
المنظمة لذلك) .وهذا تميز فريد لنظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية ال�سعودية حيث اعتبر
للمر�أة خ�صو�صيتها عند التحقيق والمحاكمة وجعل محاكمتها وفق ًا لأنظمة معينة تراعي و�ضع المر�أة
وحقوقها النف�سية واالجتماعية والج�سدية والبيولوجية.
ومن الأنظمة واللوائح المنظمة للتحقيق مع المر�أة ومحاكمتها :الالئحة الأ�سا�سية لم�ؤ�س�سة
رعاية الفتيات وال�صادرة من مجل�س الوزراء بالقــرار رقم  868وتاريخ  1395 / 7 / 19هـ ،حيث
ن�صت الالئحة الأ�سا�سية لم�ؤ�س�سة رعاية الفتيات على تعريف الم�ؤ�س�سة فجاء فيها( :م�ؤ�س�سة رعاية
ّ
الفتيات م�ؤ�س�سة اجتماعية تن�شئها وزارة ال�شئون االجتماعية وتتولى �إدارتها وتنفيذ برامجها الرعاية
االجتماعية بها ومتابعتها) .والهدف من هذه الم�ؤ�س�سة هو رعاية الفتيات الالتي اقترفن ُجرم ًا وال تزيد
�أعمارهن على ثالثين �سنة� ،أما َمن تزيد �أعمارهن على ثالثين �سنة فال تنطبق بحقهن الالئحة الأ�سا�سية
لم�ؤ�س�سة رعاية الفتيات.
ولقد ن�صت الالئحة الأ�سا�سية لم�ؤ�س�سة رعاية الفتيات على قواعد تتعلق بحجز الفتيات �أثناء
وهن رهن التحقيق �أو
المحاكمة ،و�أنه ُيلحق بالم�ؤ�س�سة الفتيات الالتي �صدر بحقهن �أمر التوقيف ّ
المحاكمة� ،أو الفتيات الالتي ت�صدر عليهن �أحكام ق�ضائية تت�ضمن �إيداعهن بالم�ؤ�س�سة .فمن حق الفتاة
المتهمة في المملكة العربية ال�سعودية �أثناء التحقيق �أو المحاكمة �أن يتم �إيداعها في م�ؤ�س�سة رعاية
الفتيات �إلى �أن ي�صدر حكم ب�ش�أنها ،و�أن يكون حجزها في مكان منف�صل عن الفتيات التي �صدر بحقهن
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�أحكام �شرعية ،على �أن تتم محاكمة الفتاة داخل الدار ،وقبل المحاكمة تُجرى درا�سة متكاملة عن الفتاة
والأ�سباب التي �أدت �إلى انحرافها ،وتُرفع الدرا�سة ونتائجها مع �أوراق الق�ضية جنب ًا على جنب للقا�ضي
لدرا�ستها واال�ستفادة منها في التحقيق وعند �إ�صدار الحكم ،واعتبار تلك الأ�سباب ظروف ًا مخففة للعقاب،
كما �أن تنفيذ ما ي�صدره القا�ضي من عقوبات بحق الفتاة يكون داخل الم�ؤ�س�سة ،ويتم تنفيذ العقوبة
البدنية تحت �إ�شراف هيئة مكونة من مندوب عن المحكمة ومندوبة عن الم�ؤ�س�سة.
وهذا ما يتعلق بالفتيات الالتي ال تزيد �أعمارهن على ثالثين �سنة� ،أما ما يخ�ص المر�أة عموم ًا فلقد
و�ضع نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية ال�سعودية قواعد و�ضوابط كثيرة يجب اعتبارها
ن�صت
وتطبيقها من جهات ال�ضبط الجنائي و�سلطة التحقيق (هيئة التحقيق واالدعاء العام) حيث ّ
المادة الثانية والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية على �أنه�( :إذا كان المتهم �أنثى وجب �أن يكون
التفتي�ش من قبل �أنثى يندبها رجل ال�ضبط الجنائي) .فال يجوز تفتي�ش ج�سم المر�أة المتهمة وما يت�صل
به من مالب�س �إال من قبل �أنثى يندبها رجل ال�ضبط الجنائي (�ضابط ال�شرطة �أو رئي�س مركز هيئة الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر �أو غيرهم ممن ذكرهم النظام في المادة 26ك ٌل في مجال اخت�صا�صه)،
وفي هذا �صيانة للمر�أة وحفاظا على كرامتها و�إعما ًال للن�صو�ص ال�شرعية في النهي عن الك�شف على
عورات الن�ساء من قبل الرجال من غير �ضرورة ،كما �أنه يجب �أن يكون التفتي�ش بعيد ًا عن �أنظار الرجال
وفي هذا �ستر للمر�أة من �أن يراها غير محارمها ،و�أنه �إذا �أخرجت المر�أة المتهمة الأ�شياء المراد
�ضبطها من مالب�سها طوع ًا فال حاجة للتفتي�ش؛ ما لم يكن هناك م�سبب ي�س ّوغ اال�ستمرار فيه .وهذا
فيما �إذا كانت المر�أة هي محل االتهام� ،أما �إذا لم تكن مح ًال لالتهام و�إنما كانت موجودة في مكان ُيراد
تفتي�شه؛ فيجب على رجال ال�ضبط الجنائي و�سلطة التحقيق �أن يمكنوها من االحتجاب قبل دخول المنزل
و�أن ي�سهلوا لها مغادرته دون التعر�ض لها ،و�أن يمنحوها الت�سهيالت الالزمة لذلك بما ال ي�ضر بم�صلحة
التفتي�ش ونتيجته.
وبهذا تميز نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية ال�سعودية بانفراده بهذه ال�ضوابط
والتعليمات المنظمة للتعامل مع المر�أة المذنبة المقيمة في �أر�ض المملكة العربية ال�سعودية �أ ّي ًا كانت
جن�سيتها ودينها ،ذلك التعامل الذي يحفظ كرامتها ،وي�صون حقوقها ،ويم ّيزها عن بنات جن�سها في
�سائر بالد العالم.
�أما فيما يتعلق بالتحر�ش الجن�سي فقد اهتم مجل�س ال�شورى ال�سعودي بمحاربة هذه الآفة حيث
قدم م�شروع قانون للنقا�ش" ،م�سودة القانون المقترح"م�شروع قانون يعتبر تحر�شا جن�سيا معاقبا عليه
بموجب هذا النظام كل قول �أو فعل �أو �إ�شارة� ،أو اتخاذ موقف ال تدع ظروف الحال �شكا في داللته على
الرغبة في الإيقاع الجن�سي بالطرف الآخر� ،أو �إهانته� ،أو ا�ستفزازه� ،أو تحقيره ب�سبب جن�سه� ،أو مجرد
خد�ش حياء الأذن �أو العين.
المادة الأولى :والعقوبات المقترحة لمثل هذا الفعل هي حب�س المتحر�ش مدة ال تقل عن 6
�أ�شهر وال تزيد عن �سنة ،وبغرامة ال تقل عن � 20ألف ريال وال تتجاوز � 50ألف ريال� ،أو ب�إحدى هاتين
العقوبتين ،وفي حالة العودة ت�ضاعف العقوبة.
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المادة الثانية :يعتبر مفهوم التحر�ش الجن�سي في مجال العمل هو �صدور �أي �سلوك ينطبق
عليه الو�صف الإجرامي الوارد في المادة الأولى من هذا النظام من رئي�س على مر�ؤو�س �أو العك�س� ،أو
من عامل على �آخر� ،أيا كان نوع العمل �أو نوع العالقة بين الطرفين ،و�سواء كان في النطاق الزماني
والمكاني للعمل �أو خارجه ،متى كانت عالقة العمل هي �سبب التحر�ش الجن�سي �أو وقع بمنا�سبتها.
المادة الثالثة� :أما العقوبات المقترحة في مجال العمل فهي �أ�شد ،حيث يتم حب�س المتحر�ش
مدة ال تقل عن �سنة وال تزيد عن � 3سنوات ،وبغرامة ال تقل عن � 50ألف ريال ،وفي حالة العودة ت�ضاعف
العقوبة.
ويكون على م�س�ؤولية الر�ؤ�ساء والمديرين في الم�ؤ�س�سات الحكومية و�أ�صحاب الأعمال� ،أو من
يقوم مقامهم ،كل في مجال عمله ،على توفير بيئة عمل خالية من �أفعال التحر�ش الجن�سي ،حيث يتعين
عليهم و�ضع �أنظمة داخلية فعالة لمكافحة التحر�ش الجن�سي ،مع اتخاذ كل الو�سائل الالزمة لذلك ،ومن
ذلك ن�شر الوعي بخطورة التحر�ش الجن�سي من الناحية الدينية والأخالقية والنظامية ،وتوفير بيئة
عمل يحاط فيها االختالط بين الجن�سين بال�ضوابط ال�شرعية ،والمراقبة الم�ستمرة ل�سلوكيات من تثور
حولهم ال�شبهات ،وو�ضع نظام فعال لل�شكوى من �أفعال التحر�ش الجن�سي ،و�إحاطة التحقيق الإداري
بكافة ال�ضمانات النظامية ،كما يجب �ضمان �سرية التحقيق حفاظا على النظام العام والآداب العامة.
المادة الرابعة :وفي حالة الإخالل بالجزاءات الت�أديبية المن�صو�ص عليها في نظام الخدمة
المدنية �أو العمل ،يعاقب رئي�س الم�ؤ�س�سة �أو مديرها �أو �صاحب العمل ح�سب الأحوال بغرامة ال تقل عن
� 50ألف ريال وال تتجاوز � 100ألف ريال ،كما �أنه في حال العودة ت�ضاعف العقوبة.
وتتناول م�س�ؤولية الرئي�س بالم�ؤ�س�سة �أو مديرها �أو �صاحب العمل عن كل حوادث التحر�ش
الجن�سي التي تقع في م�ؤ�س�سته ،ما لم يثبت �أنه لم يق�صر في و�ضع وتنفيذ خطة مكافحة التحر�ش
الجن�سي.
المادة الخام�سة :تطالب المجني عليه في جريمة التحر�ش الجن�سي ب�إقامة الدليل على وقوعها،
وللمتهم نفيها بكافة طرق الإثبات ،بينما يخ�ضع �إثبات الواقعة ونفيها لل�سلطة التقديرية لجهات التحقيق.
بينما تناولت الأ�ستاذة كلثم الغانم � -أ�ستاذة علم االجتماع الم�شارك ،جامعة قطر في ورقتها
التغيير الإيجابي الذي طر�أ على المجتمع القطري ،فيما يخ�ص حقوق الإن�سان ب�شكل عام ،وال �سيما
حقوق المر�أة ،ومن بينها الحقوق االجتماعية والثقافية حيث تتمتع المر�أة في المجتمع القطري بالأمن
الذي هو �سمة المجتمع عموما ،فمعدالت الجريمة تعد متدنية ،مقارنة بالمجتمعات الأخرى ،كما �أن
الحياة ال�سيا�سية واالجتماعية وحتى االقت�صادية تنعم باال�ستقرار .كما �أن المجتمع ال تزال ت�سيطر
عليه قيم العائلة والع�شيرة ،فنظام الأ�سرة الممتدة ال يزال فاعال رغم النمو ال�سكاني ال�سريع والتح�ضر
وانت�شار التعليم .ومع ذلك ف�إن هناك م�ؤ�شرات تدل على �أن الأ�سرة القطرية تواجه بع�ض الم�شكالت،
يمكن اال�ستدالل عليها من خالل ارتفاع ن�سب الطالق التي تمثل �أكثر من  %30من عدد الزيجات ال�سنوية.
ف�أظهرت البيانات الر�سمية ونتائج درا�سة ميدانية حول العنف الموجه نحو المر�أة في عام 2006
�أن هناك ن�سبة من الن�ساء يتعر�ضن للعنف المنزلي ،فمن عينة بلغ حجمها  2787مفردة هناك  509حاالت
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من القطريات �أفدن بتعر�ضهن للعنف ويمثلن ما ن�سبته  %23.2من مجموع العينة ،وك�شفت الدرا�سة �أن
العنف  -في الغالب  -يمار�س على المر�أة من قبل الذكور في الأ�سرة (الزوج – الأخ – الأب) ،و�أيدته
نتائج درا�سة �أخرى حول العنف الأ�سري �أجريت في عام  2007والتي �شملت جميع �شرائح الأ�سرة ,كما
�أن البيانات الر�سمية قد ك�شفت عن تزايد م�ستمر في حاالت العنف الأ�سري منذ عام  2000والتي �أظهرت
�أن المر�أة غالبا ما تكون هي ال�ضحية .ورغم ذلك ال يزال قانون العقوبات يفتقد لبند حول الجرائم
الأ�سرية والعنف الأ�سري.
فهناك نظرة ت�سود ثقافة المجتمع تعطي الحق بت�أديب الأنثى البالغ من قبل الذكر في العالقة
الزوجية ،وقد �أو�ضحت نتائج �إحدي الدرا�سات �أن غالبية العينة اتفقت على �أن المر�أة يجب �أن ت�ؤدب في
حالة ع�صيانها للأوامر وكانت ا�ستجابة الإناث �أكبر من الذكور ،وفي درا�سة العنف �ضد المر�أة تبين �أن
هناك حوالي  % 41من العينة يرين �أن المر�أة المعنفة ت�ستحق العنف الواقع عليها ،وت�شير هذه النتائج
�إلى �شيوع نظرة توافق وتبرر العنف �ضد المر�أة ومعاقبتها �إذا كانت مخطئة ،وهذا يحدث رغم �أن معظم
مفردات العينات التي تم تطبيق الدرا�سة عليها كان م�ستواها التعليمي جامعي ًا ومتو�سط ًا .وهذا ي�شير
�إلى �أن التعامل مع المر�أة ككيان م�ساوٍ للرجل في الحقوق والأهلية ال يزال ناق�صا ،و�أن القوانين قد
تالءمت في جوانب منها مع القيم الثقافية حول المر�أة خ�صو�صا في مجال الأهلية والوالية ،لدرجة �أنها
لم تُجرم العنف المرتكب من قبل �أحد الأولياء على المر�أة ،فهل يوجد ما ي�سمى بجريمة العنف العائلي
في قانون العقوبات؟.
على الرغم من �أن القانون قد ن�ص في مواده على و�ضع عقوبات م�شددة على من يرتكب جريمة
اغت�صاب �أنثى �أو خد�ش حيا�ؤها �أو تعري�ض حياتها للخطر ،وعدم تفتي�شها �إال من قبل �أنثى و�أمام �أخريات،
مع ذلك التزال هناك العديد من الفروق الظاهرة والم�ستترة في القانون ،مثل القوانين المرتبطة بالعنف
الأ�سري والعنف �ضد المر�أة �إذ ال يوجد �أي ن�ص ي�شير �إلى جرائم العنف العائلي ،مثل �ضرب الزوجة �أو
حرمانها من حقوقها ،كما توجد اختالفات تدل على التمييز �ضد المر�أة مثل ،االختالف في نوع العقوبة
بالن�سبة لجرائم هتك العر�ض حيث �أن هناك م�ستويات للعقوبة مرتبطة بنوع الهتك ،رغم �أنه هتك عر�ض
في نهاية الأمر.
وفي �سبيل مناه�ضة العنف �ضد المر�أة والطفل يجب �إعادة النظر في بع�ض بنود القانون ،و�إ�ضافة
الجريمة العائلية �أو المرتكبة من قبل �أحد �أع�ضاء �أ�سرة المر�أة �أو من هم في حكم الو�صاية �أو الوالية
عليها ،خ�صو�صا الأنثى القا�صر ،وتو�ضيح حدود الوالية والو�صاية في قانون الأحوال ال�شخ�صية
و�إجراءات الزواج والطالق التي تت�أثر �إلى ح ٍد بعي ٍد لي�س بالحقوق والواجبات بقدر ما تت�أثر بق�ضايا
النوع االجتماعي ال�سائدة في الثقافة المحلية.
و�أن يجمع القانون بين �إجراءات تمنع االنتهاكات وت�ساعد �ضحايا العنف وتحميهن ،ف�ض ًال عن
�إجراءات للمقا�ضاة على �أي جرم يرتكب والتحقيق فيه والمعاقبة عليه .وكذلك تو�ضيح الجرائم التي
ترتكب با�سم ال�شرف وتحديد العقوبات الخا�صة بها و�إلغاء كافة �أ�شكال التمييز المرتبطة بها ،والنظر
�إليها بو�صفها جريمة مثل الجرائم الأخرى التي يعاقب عليها قانون الجنايات ،ومنع �أي �شكل من �أ�شكال
التعاطف �أثناء تطبيق القانون،بحيث يحدد القانون حكم ال�شرع والقانون تجاه المعتدي وين�ص على
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العقوبات بقدر الجريمة ،فال يتم تجاهل العقوبة على �أي جرم �أو �إ�ساءة �أو �إ�سقاطها من الإحكام الواردة
فيه بت�أثير من النوع االجتماعي �أو ب�إ�ساءة تف�سير حدود الوالية �أو الو�صاية.
ثم تحدثت الأ�ستاذة "كلثم"بعد ذلك عن توفير الآليات والم�ؤ�س�سات المعنية بحماية
وتمكين المر�أة في قطر ،فقالت �إن تحقيق مبد�أ الم�ساواة والعدالة االجتماعية يحتاج �إلى م�ؤ�س�سات
م�ساندة ،بالإ�ضافة �إلى القوانين والت�شريعات مثل:
 اللجنة الوطنية لحقوق الإن�سان.الم�ؤ�س�سة القطرية لحماية الطفل والمر�أة. المركز الثقافي للأمومة والطفولة. مركز اال�ست�شارات العائلية. الدار القطرية للإيواء والرعاية الإن�سانية. الم�ؤ�س�سة القطرية لمكافحة االتجار بالب�شر. مركز الت�أهيل االجتماعي.ولقد �أثبتت هذه الم�ؤ�س�سات فعاليتها� ،إال �أن هناك العديد من الن�ساء ال يعلمن عن هذه الم�ؤ�س�سات
وطبيعة عملها �شيء وقد ظهر ذلك في درا�ستين ميدانيتين الأولى على طالبات جامعة قطر والثانية على
عينة من المجتمع ،كما �أن القيم الثقافية تمثل عائق ًا �أمام اال�ستفادة من هذه الم�ؤ�س�سات �أو تحد من قدرة
الن�ساء �إلى اللجوء �إليها تحت بند العيب والحفاظ على �سمعة العائلة ،الأمر الذي يحتاج �إلى جهود �أكبر
لتوعية الن�ساء بطبيعة هذه الم�ؤ�س�سات ،وكذلك توعيتهن بحقوقهن الإن�سانية واالجتماعية.
كما تتوفر في المجتمع بع�ض �آليات الر�صد متمثلة في التقارير الدورية عن المر�أة والرجل -
�صورة �إح�صائية  -التي يعدها المجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة بالتعاون مع الأمانة العامة للتخطيط
التنموي ،كذلك التقرير الذي تعده �إدارة المر�أة بالمجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة حول ما تم �إنجازه من
قرارات م�ؤتمر بكين ،وتقرير دولة قطر حول ما تم �إنجازه من �أهداف الألفية ،وتقرير التنمية الب�شرية،
وتقرير التنمية الم�ستدامة الذين ت�صدرهما الأمانة العامة للتخطيط التنموي.هذا �إلى جانب العديد من
المراكز التي تهدف �إلى تنمية ثقافة المر�أة و�أدوارها المجتمعية مثل ،مركز �إبداع الفتيات ،منتدى
�سيدات الأعمال ،لجنة الريا�ضة الخا�صة بالمر�أة.
وهناك من الهيئات التي تلعب دور ًا �أ�سا�سي ًا في تطوير �أو�ضاع المر�أة وو�ضع اال�ستراتيجيات التي
تهدف �إلى تقدم المر�أة مثل المجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة ،وهيئات ت�ضع المر�أة �ضمن �أولوياتها مثل
الأمانة العامة للتخطيط التنموي ووزارة العمل ،كما �أن باقي م�ؤ�س�سات الدولة الر�سمية وغير الر�سمية
تتبنى �سيا�سات لدمج المر�أة في �أن�شطتها �أو بتقديم خدمات لها� ،أو تتبنى كفاءات ن�سائية تعمل بها.
ويتوقع �أنه خالل ال�سنوات القليلة القادمة �سوف تتاح فر�ص �أكبر للمر�أة لكي تمار�س �أدوارها المجتمعية
ولكي ت�شارك في �صناعة القرار التنموي �إذا ا�ستمر الزخم الحالي نحو دمج المر�أة في العملية التنموية.
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تناولت الدكتورة الك�شيمي �آنتاريان  -م�سئولة �شئون االت�صاالت منظمة الم�ساواة الآن،
�أمريكا في ورقتها الحديث عن م�ؤ�س�سة الم�ساواة الآن وعملها في مجال حقوق المر�أة ،كما �شرحت
باخت�صار قانون حقوق الإن�سان الدولي واتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة.
حيث تحدثت عن"الم�ساواة الآن" هي منظمة دولية لحقوق الإن�سان تعمل لإنهاء العنف والتمييز
�ضد الن�ساء والفتيات في �أنحاء العالم .وت�أ�س�ست "الم�ساواة الآن" في عام  ،1992وكانت من �أولى
منظمات الدعوة الدولية التي تركز ب�شكل خا�ص على الدفاع عن حقوق المر�أة في نطاق حقوق الإن�سان
الدولية ،وتنق�سم برامج " الم�ساواة الآن" في هذا الوقت �إلى �أربعة مجاالت وا�سعة وهي :التمييز في
القانون ،العنف الجن�سي ،ت�شويه الأع�ضاء التنا�سلية ،و�سياحة الجن�س (االتجار) .ولعل �إحدى �أهم
اال�ستراتيجيات التي تتبعها منظمة "الم�ساواة الآن" هي ا�ستخدام قانون حقوق الإن�سان الدولي و�آلياته
للتقدم بالق�ضايا التي تهم المر�أة �إلى الأمام.
وقدمت الدكتورة "الك�شيمي" المنظومة القانونية لالتفاقيات والفرق بينها بين الإعالنات
والعهود وذلك كالتالي:
 .1الإعالنات غير الملزمة :الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان� ،إعالن الق�ضاء على العنف �ضد المر�أة،
�إعالن فيينا� ،إعالن ومنهاج عمل بيجين.
 .2االتفاقيات والمعاهدات الملزمة :العهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سية ،العهد
الدولي الخا�ص بالحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال
التمييز �ضد المر�أة ،اتفاقية حقوق الطفل ،االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز
العن�صري ،واتفاقية مناه�ضة التعذيب .واالتفاقيات يكون لها �آليات للإ�شراف على االلتزام بها
والتي غالبا ما تكون من خالل:
اللجان :وتقوم بفح�ص التقارير التي تقدم من جانب الدولة ،وعمل تو�صياتعامة وتعليقات نهائية وتقارير ظل للمنظمات الحكومية.
البروتوكوالت االختيارية. .3الآليات وال�صكوك الإقليمية لحقوق الإن�سان� :أمريكية �أو �أفريقية �أو �أوروبية.
 .4وبعيدا عما �سبق هناك جهتان حكوميتان دوليتان في الأمم المتحدة مخ�ص�صتان لتعزيز حقوق
الإن�سان وحقوق المر�أة وهما :مجل�س حقوق الإن�سان ،ولجنة و�ضع المر�أة .ولمجل�س حقوق
الإن�سان �آليات معينة (مقررون بالأعمال ذوي المجل�س فح�سب ،خبراء م�ستقلون ،وجماعات
عاملة) في التعامل مع مواقف دولة بعينها �أو في التعامل مع الق�ضايا المو�ضوعية في �أنحاء
العالم .وهناك  31ق�ضية مو�ضوعية و 8انتدابات لثمانى دول يقوم المجل�س بالتعامل معهما في
الوقت الحالي.
كما تحدثت عن كيفية التعامل مع �آليات حقوق الإن�سان المتنوعة وال�سيما دور "الم�ساواة الآن":
 .1اال�ستخدام اال�ستراتيجي لمعايير ذات �صلة وثيقة بمعايير حقوق الإن�سان الدولية في الأعمال
المتنوعة للمر�أة.
62

التحر�ش الجن�سي في المنطقة العربية

 .2عمل تقارير ظل للجنة حقوق الإن�سان.
 .3تقديم عرو�ض ًا تقديمية للجنة �سيداو ( لجنة الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة)،
مثل العرو�ض التقديمية الخا�صة بالألعاب التي تروج لفكرة العنف �ضد المر�أة في اليابان ،وهو
العر�ض الذي كان متواجد ًا في التعليقات النهائية للجنة وتم تعميمه في الإعالم ،هذا بالإ�ضافة
�إلى العرو�ض التقديمية الخا�صة بالقوانين التمييزية في مختلف الدول ،والذي كان متواجد ًا
في ا�ستجوابات اللجنة للدول ذات ال�صلة بهذه القوانين.
 .4بادرت المنظمة بتقديم التقرير الأول من نوعه للجنة "�سيداو" في الم�ساءلة الخا�صة
بالبروتوكول االختياري للجنة فيما يتعلق بق�ضية اختطاف بع�ض الن�ساء وقتلهن في ثيوداد
خواري�س بالمك�سيك.
 .5الدعوة للت�صديق على بروتوكول لحقوق المر�أة في افريقيا من خالل ائتالف " الت�ضامن من
�أجل حقوق المر�أة الأفريقية" ،وتعليم المحامين كيفية ا�ستخدام هذا البروتوكول في محاكم
الدعوة مثلما حدث في ق�ضية اغت�صاب تلميذات المدار�س على �أيدي مدر�سيهن في زامبيا ،حيث
قام الق�ضاء بو�ضع ن�ص لبروتوكول حينها.
 .6الدعوة لعمل �آلية خا�صة ( ربما مق ّر خا�ص بالأعمال �أو خبير خا�ص) للتعامل مع القوانين
التمييزية في مجل�س حقوق الإن�سان ،وهذه الحملة تمت المبادرة لها خالل الذكرى ال�سنوية
العا�شرة لم�ؤتمر بيجين.
 .7التقدم من خالل �إجراءات االت�صاالت للجنة و�ضع المر�أة في ق�ضية الطالق الق�سري في المملكة
العربية وفي م�س�ألة الألعاب التي تروج لفكرة العنف �ضد المر�أة في اليابان.
كما �أكدت �أهمية ا�ستخدام الآليات الدولية من خالل:
 .1تحويل االتفاقيات الدولية �إلى ا�ستحقاقات فعلية.
 .2ا�ستخدام هذه الآليات كطريقة لطلب م�ساءلة الدول.
 .3الآليات ت�ساعد على خلق منهج عمل عام ودولي يبيح بت�سمية الأف�ضل والأ�سو�أ من الحكومات
من حيث االلتزام بهذه الآليات.
 .4ا�ستخدام هذا الإطار الدولي يعطي تعريف ًا للم�شكالت ويفيد في و�ضع معايير للأهداف.
�إال �أن هذا اال�ستخدام قد يواجه تحديات منها:
 .1االتفاقيات والبروتوكوالت يتم ت�صورها وتعريفها بوا�سطة الرجال.
 .2غالبا ما يتم التركيز على انتهاكات قوانين حقوق الإن�سان في الإطار العام وال يتم مناق�شة
ق�ضايا بعينها في �إطار خا�ص.
 .3غالب ًا ما يكون التركيز على الحقوق ال�سيا�سية والميدانية �أكثر من الحقوق االجتماعية
واالقت�صادية.
 .4تبرر الحكومات معظم �أ�شكال التمييز في قوانين مثل قانون الأ�سرة وقانون الجن�سية وال�سالمة
الج�سدية وحرية التعبير عن الر�أي وحرية التنقل على �أ�سا�س الثقافة والديانة والعرق.
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وفي النهاية ما الذي يمكن توقعه فعليا من قانون حقوق الإن�سان؟ ففي الوقت الذي ال ي�ضمن فيه
قانون حقوق الإن�سان ذاته الو�صول لحق الم�ساواة ،يجب �أن نعير اهتمامنا بالتفكير في �أف�ضل ما يمكننا
القيام به ال�ستخدام هذا الإطار و�سبله التي ت�ؤدي للو�صول لحقوق المر�أة.
تناول الأ�ستاذ عبد اهلل خليل – المحامي لدي محكمة النق�ض وخبير القانون الدولي لحقوق
الإن�سان ،م�صر في ورقته تعريف لمفهوم العنف �ضد المر�أة ،كما عر�ض مجموعة من �أ�شكال العنف �ضد
المر�أة الواردة في المواثيق الدولية وعرف العنف �ضد المر�أة على �أنه" �أي فعل من �أفعال العنف يمار�س
على �أ�سا�س نوع الجن�س يكون موج ًها �ضد امر�أة لأنها امر�أة �أو ي�ؤثر في الن�ساء ت�أثي ًرا غير متنا�سب".
وال يتناول العنف الذي يتعر�ض له الرجال على �أ�سا�س نوع الجن�س .وي�ستخدم م�صطلح "المر�أة"
لي�شمل الإناث في جميع الأعمار ،بمن فيهن البنات الالئي تقل �أعمارهن عن � ١٨سنة.

�أ�صدرت الأمم المتحدة عام  1993الإعالن العالمي ب�ش�أن الق�ضاء على العنف �ضد المر�أة والذي
ت�ضمن تعريف ًا للعنف �ضد المر�أة ن�صت عليه المادة الأولى ب�أنه:
"�أي نوع من العنف يت�سبب في �إيذاء ج�سدي �أو نف�سي �أو جن�سي للمر�أة ,وي�شمل التهديد والإكراه
والإجبار والتحكم اال�ستبدادي والحرمان من الحرية في الحياة العامة �أو الخا�صة".
�أما عن �أ�شكال العنف �ضد المر�أة:
جاء في المادة الثانية من الإعالن العالمي ب�ش�أن الق�ضاء على العنف �ضد المر�أة �أن �أ�شكال العنف هي:
 العنف الج�سدي والجن�سي والنف�سي الذي يقع في �إطار الأ�سرة. العنف الج�سدي والجن�سي والنف�سي الذي يقع في الإطار العام للمجتمع. العنف الج�سدي والجن�سي والنف�سي الذي تقترفه الدولة �أو تتغا�ضى عنه حيثما وقع.ومن خالل هذا التحديد للعنف حددت كثير من الدرا�سات معايير �أ�شكال العنف �ضد المر�أة في الأ�شكال
التالية:
العنف المنزلي:
العنف الج�سدي �أو النف�سي �أو اغت�صاب الزوج لزوجته بالإكراه �أو الحرمان االقت�صادي للمر�أة
من زوجها �أو طليقها �أو �أي فرد في العائلة.
العنف الج�سدي:
كالعقاب والحرق وال�ضرب والتهديد بال�سالح.
العنف النف�سي:
الحرمان من الحرية والحقوق والإرهاق النف�سي واال�ستغالل والتعذيب.
العنف االقت�صادي:
ا�ستغالل راتب المر�أة من قبل الزوج المت�سلط �أو �أي فرد في العائلة.
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التحر�ش واالعتداء الجن�سي:
االغت�صاب بالقوة وتحت تهديد ال�سالح للمر�أة �أو للبنات وا�ستغالل البنات ال�صغار لممار�سة
الفح�شاء كو�سيلة لجلب الرزق .
قتل الأطفال البنات:
مبا�شرة بعد الوالدة نتيجة تف�ضيل الولد على البنت� ،إما بالإهمال �أو التجويع �أو �إجبار المر�أة
على الإجها�ض �إذا تبين من خالل الك�شف بالأ�شعة �أثناء الحمل �أنها حامل في �أنثى.
القتل ب�سبب المهر:
وهذا يحدث في جنوب �آ�سيا من قبل الزوج �أو �أ�سرته ب�سبب عدم قدرتها على دفع المهر.
الإيذاء الجن�سي:
ختان البنات بطرق عنيفة عن طريق القطع والخياطة كما يحدث في �إفريقيا و�آ�سيا للحفاظ على
عذرية البنات في �سن الـ  10-4بدون تخدير �أو مناخ معقم.
القتل من �أجل ال�شرف:
�إذا ارتكبت المر�أة الفح�شاء حتى لو كان اغت�صاب بالإكراه ف�إنها تقتل من �أحد �أفراد �أ�سرتها
با�سم �شرف العائلة.
الزواج المبكر:
الزواج في �سن العا�شرة من زوج يكبرها بكثير ،حيث لم تنل ق�سطا من التعليم ولم تنعم ببراءة
الطفولة.
ونرى �أن هذه الأ�شكال وردت على �سبيل المثال ال الح�صر.
ثم تطرق الأ�ستاذ عبد اهلل لدور االتفاقيات الدولية في الت�أثير في القوانين الوطنية ب�ش�أن العنف
�ضد المر�أة ،م�ؤكد ًا �أن العنف �ضد المر�أة انتهاك لحقوق الإن�سان فيمكن ت�صنيف العنف �ضد المر�أة على
�أنه م�س�ألة متعلقة بحقوق الإن�سان،
واالعتراف ب�أن العنف �ضد المر�أة انتهاك لحقوق الإن�سان يو�ضح الواجبات الملزمة للدول بمنع
هذا العنف والق�ضاء عليه والمعاقبة عليه ،وم�ساءلة هذه الدول �إن هي ق�صرت عن �أداء هذه الواجبات.
حيث تنبع هذه الواجبات من واجب الدولة في اتخاذ خطوات الحترام حقوق الإن�سان وحمايتها والعمل
على �إحقاقها.
وبالتالي يجوز مطالبة الدول باتخاذ كل التدابير المالئمة لمنع العنف �ضد المر�أة باعتبارها حقو ًقا
�شرعية.كما �أن اتفاقيات حقوق الإن�سان تن�ص على عدد من الأدوات والآليات التي و�ضعت لتحميل الدول
م�س�ؤول ًية على ال�صعيدين الدولي والإقليمي .وت�شمل هذه الآليات الهيئات المن�ش�أة بموجب االتفاقيات
والمحاكم الجنائية الدولية ،وكذلك نظم حقوق الإن�سان الإفريقية والأوروبية،كما توفِّر حقوق الإن�سان
مجموعة قواعد موحدة يمكن ا�ستخدامها لتحمل الدول م�س�ؤولية �أداء واجب ،ور�صد التقدم المحرز،
وتعزيز التن�سيق واال�ستقامة.
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و�إن معالجة العنف �ضد المر�أة باعتباره م�س�ألة حقوق �إن�سان يم ِّكن المر�أة وي�ضعها في موقف
ال تكون فيه متل ِّق ًية �سلبية لفوائد �آتية من ح�سن تقدير الغير ،و�إنما �صاحبة حقوق �إيجابية.وكذلك تعزز
م�شاركة مدافعين �آخرين عن حقوق الإن�سان ،بمن فيهم الرجال والأوالد ،الذين ي�صبحون �أ�صحاب
م�صالح في معالجة العنف �ضد المر�أة كجزء من بناء االحترام لجميع حقوق الإن�سان.
مكانة االتفاقيات الدولية في النظام القانوني و�أثره:
لكي تكون قواعد هذه االتفاقيات معمو ًال بها في النظم القانونية الداخلية ،فمن ال�ضروري �أن
تندمج �ضمن هذه النظم ،بحيث ت�صبح جزءا ال يتجز�أ من الت�شريع المعمول به �أمام المحاكم الوطنية .
غير �أن م�شكلة اندماج االتفاقيات الدولية في القوانين الداخلية تعتبر من الم�سائل التي تخ�ضع لظروف
كل دولة ،فهناك بع�ض الدول التي تعترف د�ساتيرها بمبد�أ االندماج الذاتي للمعاهدات الدولية في
القانون الداخلي ،وذلك في حالة ما �إذا كان البرلمان يملك – منفردا �أو باال�شتراك مع ال�سلطة التنفيذية
– اخت�صا�ص �إبرام تلك االتفاقيات كما هو الحال في الد�ستور ال�سوي�سري والد�ستور الفرن�سي .
وهناك بع�ض الدول التي تن�ص د�ساتيرها على عدم اندماج المعاهدة – حتى ولو كان م�صدقا
عليها – في القانون الداخلي� ،إال بعد القيام ب�إجراء خا�ص من قبل الدولة ،وهذا الإجراء قد يكون ن�شر
المعاهدة ،وقد ي�أتي في �صورة مر�سوم �أو قانون ين�ص على �أن المعاهدة تنتج �أثرها الكامل� ،أولها قوة
القانون� ،أو �أنها �أ�صبحت نافذة .
و�سواء كان االندماج يتم ذاتيا � Integration automatiqueأو ب�إجراء خا�ص ،ف�إنه يبقى
الت�سا�ؤل عن مرتبة القانون لالتفاقيات الدولية داخل النظام الداخلي ؟ وفى هذا ال�صدد نجد �أي�ض ًا
اختالف ًا بين الدول ،فهناك د�ساتير بع�ض الدول تعطى تلك االتفاقيات قوة تعلو على القوانين الت�شريعية،
وبالتالي ت�أخذ هذه االتفاقيات الأولوية في التطبيق داخل الدولة ،وهذا يعنى �ضرورة تعديل الت�شريعات
المخالفة لأحكامها ،وعدم �إ�صدار ت�شريعات الحقة تتعار�ض معها ،وامتداد الرقابة الق�ضائية لتحقيق
هذه الغاية .وهناك دول �أخرى تعطى االتفاقية قوة القانون ،وهذا يعنى �أن االتفاقية يمكن �أن تلغى �أحكام
قانون �سابق يتعار�ض معها ،ولكنها ال تمنع الم�شرع من �إ�صدار ت�شريع الحق يخالف �أحكامها ،وفى
هذه الحالة فال يجوز للمتقا�ضين داخل الدولة الدفع بمخالفة الت�شريع الجديد لأحكام االتفاقية ،و�إن
كانت الدولة عليها �أن تتحمل تبعة الم�سئولية الدولية تجاه الدول الأخرى الأطراف في االتفاقية �إذا كان
الت�شريع المخالف يم�س م�صالحها �أو م�صالح رعاياها.
كما �أكد �أ�ستاذ "عبد اهلل" م�سئولية الدولة ،فالدولة م�سئولة بموجب القانون الدولي بمجرد
الت�صديق على االتفاقية تجاه المجتمع الدولي عن �أي انتهاك لأحكام االتفاقية حتى على ال�صعيد الوطني
وملزمة باتخاذ الإجراءات الد�ستورية والقانونية لنفاذ �أحكامها و�سريانها و�إدماجها في النظام القانون
الوطني وب�أال تتعار�ض قوانينها مع التزاماتها الواردة في االتفاقية ويتعين على الق�ضاء تطبيقها لي�س
باعتبارها التزام ًا دولي ًا ،بل باعتبارها جزا ًء من النظام القانوني الوطني وتن�ش�أ هذه الم�س�ؤولية عن
�أعمال الدولة ،وعن كل فعل �أو ترك التخاذ تدابير �إيجابية لحماية الحقوق وتعزيزها.
ويجب �أن تمتنع الدول عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإن�سان وعن �أعمال العنف �ضد المر�أة،
عن طريق ممثليها الر�سميين �أو الذين يت�صفون ب�صفة �شبه ر�سمية ،وعليها � ً
أي�ضا واجب منع انتهاكات
حقوق الإن�سان من قبل الأفراد والهيئات غير الر�سمية ،كال�شركاء الحميمين و�أفراد الأ�سرة الآخرين،
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والمعارف العابرين والغرباء ،والع�صابات الإجرامية ،والجماعات غير الحكومية و�أرباب العمل
وم�ؤ�س�سات الأعمال.
وعلى الدولة التحقيق في االدعاءات بوقوع انتهاكات ،ومعاقبة المذنبين ،ودفع تعوي�ضات فعالة
لل�ضحايا .فالدول م�سئولة �إذا هي ق�صرت عن الت�صرف بالجدية الالزمة لمنع هذه الت�صرفات والتحقيق
فيها والمعاقبة عليها ،وتقديم تعوي�ض فعال عنها.
وقد �أو�ضحت لجنة الق�ضاء على التمييز �ضد المر�أة في التو�صية العامة رقم  12م�سئولية
الدولة ب�أن المواد  2و 5و 11و 12و 16من االتفاقية تلزم الدول الأطراف بالعمل على حماية المر�أة
من �أي فعل من �أفعال العنف يقع داخل الأ�سرة �أو في مكان العمل �أو في �أي مجال �آخر من الحياة
االجتماعية،و�أو�صت الدول الأطراف ب�أن تورد في تقاريرها الدورية �إلى اللجنة معلومات عما يلي:
 .1الت�شريع النافذ ب�ش�أن حماية المر�أة من جميع �أ�شكال العنف التي تقع عليها في الحياة اليومية
(بما في ذلك العنف الجن�سي ،الإيذاء داخل الأ�سرة ،التحر�ش الجن�سي في مكان العمل� ،إلخ).
 .2التدابير الأخرى المتخذة ال�ستئ�صال هذا العنف.
 .3وجود خدمات م�ساندة للن�ساء الالتي يقعن �ضحايا االعتداء �أو الإيذاء.
 .4بيانات �إح�صائية عن جميع �أنواع العنف التي تمار�س �ضد المر�أة وعن الن�ساء �ضحايا العنف.
كما �صيغ معيار الجدية في التو�صية العامة رقم  ١٩للجنة الق�ضاء على التمييز �ضد المر�أة،
التي ت�شير �إلى �إمكانية م�ساءلة الدول � ً
أي�ضا عن الأعمال الخا�صة �إذا لم تت�صرف بالجدية الواجبة لمنع
انتهاكات الحقوق �أو للتحقيق في جرائم العنف ومعاقبة مرتكبيها وتعوي�ض �ضحاياها وتتمثل هذه
الأعمال في:
�أو ًال :حماية المر�أة من التعر�ض لال�سترقاق �أو االتجار بالرقيق والعبودية وفي عدم �إكراها على ال�سخرة
�أو العمل الإلزامي.
ثانياً :االتجار بالب�شر.
ثالثاً :الحق في الحياة .
رابعاً :حق في عدم تعري�ض �أحد للتعذيب وال للمعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو اللإن�سانية �أو المهينة بما
في ذلك خطر �إجراء �أية تجارب طبية �أو عملية على �أحد دون ر�ضاه.
خام�ساً :حق المر�أة كان�سان في الحرية ,بما في ذلك عدم التعر�ض للتوقيف التع�سفي واالحتجاز.
�ساد�ساً :حق المر�أة في الأمان ال�شخ�صي.
�سابعاً :حق جميع المحرومات من حريتهن في �أن يعاملن معاملة �إن�سانية تحترم الكرامة الأ�صلية في
ال�شخ�ص.
ثامناً :حرية المر�أة في التنقل وحرية اختيار مقر �أقامتها.
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تا�سعاً� :ضمانات قانونية محددة بعدم الترحيل غير القانوني للأجنبيات الالتي يقمن ب�صفة قانونية في
الدولة.
عا�شر ًا :الحق في تحقيق العدل في الق�ضايا الجنائية والمدنية .
الحادي ع�شر :الحق في �أن ُيعترف للمر�أة بال�شخ�صية القانونية.
الثاني ع�شر :حق الفرد في �أال يتعر�ض للتدخل التع�سفي وغير القانوني في خ�صو�صياته وفي �ش�ؤون
عائلته وبيته ومرا�سالته وال لأي حمالت تم�س �شرفة �أو �سمعته.
الثالث ع�شر :الحق في حرية التفكير والوجدان والدين.
الرابع ع�شر :الحق في حرية الر�أي والتعبير.
الخام�س ع�شر :الحق في الزواج بحرية في �إن�شاء �أ�سرة والحق في الت�ساوي في الحقوق والم�سئوليات
بين الزوجين بخ�صو�ص الزواج و�أثناءه وعند انحالله.
ال�سابع ع�شر :الحق في الم�شاركة ال�شعبية في �إدارة ال�شئون العامة ,الحق في الت�صويت في انتخابات
دورية باالقتراع العام والمت�ساوي وال�سري ،والحق في ا�ستخدام المرافق العامة.
الثامن ع�شر :الحق في الم�ساواة �أمام القانون والحق في الحماية المت�ساوية التي يوفرها القانون .
التا�سع ع�شر :حق المر�أة في ال�صحة.
الع�شرون :ت�ساوي �أجور الأعمال المت�ساوية القيمة.
الحادي والع�شرون :التحر�ش الجن�سي.
الثاني والع�شرون :االلتزام ب�إزالة التمييز ب�سبب العجز.
الثالث والع�شرون :حماية المر�أة من اال�ستغالل االقت�صادي واالجتماعي.
الرابع والع�شرون :حق المر�أة فى العمل ب�شروط عادلة ومر�ضية.
الخام�س والع�شرون :حق المر�أة في ال�ضمان االجتماعي.
ال�ساد�س والع�شرون :حماية الن�ساء والأطفال وال�شباب والم�سنين من الإخالء الق�سري.
ال�سابع والع�شرون :حق المر�أة في الح�صول على �سكن منا�سب والئق تتوافر فيه المرافق الأ�سا�سية.
الثامن والع�شرون :حق المر�أة في الغذاء الكافي.
عر�ضت الدكتورة نور الإمام  -محامية ونا�شطة حقوقية ،الأردن في ورقتها �أرقام ًا وحقائق
حول العنف الجن�سي ،حيث قالت �إن �إح�صائيات �إدارة حماية الأ�سرة في مديرية الأمن العام في
عام� 2009أظهرت �أنه تم ت�سجيل  1764حالة عنف لرجل وامر�أة تم توجيه  794حالة للق�ضاء منها
731ق�ضية اعتداء جن�سي و 63ق�ضية اعتداء ج�سدي منها  251حالة �إ�ساءة جن�سية للذكور و 444حالة
�إ�ساءة جن�سية للإناث ،كما ت�شير �إح�صائيات المركز الوطني للطب ال�شرعي �إلى وجود ما معدله 700
حالة اعتداء جن�سي �ضد الن�ساء �سنويا .كما بلغ عدد حاالت القتل �ضد الن�ساء 120حالة في عام 2006
منها  18حالة على زعم خلفية ال�شرف.
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�أما الأرقام الم�سجلة لدى وزارة العدل والمتعلقة بق�ضايا العنف الأ�سري لعامي  2006وعام
2007بلغ  132ق�ضية وردت من  11محكمة بلغ عدد جرائم الإيذاء والتعطيل لأقل من ع�شرة �أيام حوالي
 109ق�ضايا و 33ق�ضية مو�ضوعاتها الذم والتحقير وجرائم الفعل المنافي للحياء.
كما تحدثت الدكتورة "نور" عن التعديالت القانونية في مجال العنف �ضد المر�أة في الأردن
و�صدور قانون العنف الأ�سري باعتباره خطوة مهمة ورائدة على م�ستوي العالم العربي ،حيث �إنه تم
تعديل عدد من القوانين بهدف �إلغاء التمييز �ضد المر�أة ومناه�ضة العنف ففي عام  2007تم ن�شر اتفاقية
الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة في الجريدة الر�سمية بعد خم�سة ع�شر عام ًا من م�صادقة
الحكومة عليها لت�صبح جزء ال يتجز�أ من الت�شريع الأردني يمكن اال�ستناد �إليها �أمام الق�ضاء الوطني.
وفي مجال العنف ال�سيا�سي ومنع التمييز �ضد المر�أة في الحياة البرلمانية والعامة تم �إقرار
مبد�أ "الكوتا" الن�سائية في االنتخابات النيابية ،ومن ثم في االنتخابات البلدية حيث نتج عن ذلك تواجد
المر�أة في المجال�س البلدية بن�سبة  %20وفي �ستة مقاعد خا�صة للن�ساء في البرلمان في الدورة الأولى
لإقرار "الكوتا" ،وكان "للكوتا" �أثر �إيجابي في تعديل نمط انتخاب المر�أة حيث نتج عنه في الدورة
الالحقة لإقرار "الكوتا" انتخاب امر�أة واحدة ب�شكل حر وتناف�سي بالإ�ضافة �إلى �ستة مقاعد اكت�سبتها
الن�ساء من الكوتا .
�أما في مجال التحر�ش الجن�سي ك�أحد �أ�شكال العنف االجتماعي ،فقد كان احتفال الن�ساء في يوم
المر�أة العالمي عام  2008له معنى �آخر ب�صدور قانون الحماية من العنف الأ�سري والذي ن�شر في
الجريدة الر�سمية في  2008/3/18كما تم تعديل قانون العمل في ذات العام ب�شمول عامالت المنازل
والعامالت بالزراعة بمظلة الحماية القانونية وبالن�ص على التحر�ش الجن�سي في مكان العمل .
ومن المعلوم �أن فعل التحر�ش الجن�سي قد يحدث في �أي مكان ،ال�شارع ،المدر�سة ،الجامعة،
العمل وحتى في المنزل ,ولم يقم الم�شرع الأردني بتجريم فعل التحر�ش الجن�سي في قانون موحد� ،إنما
توزعت �أحكامه في عدة قوانين �أبرزها قانون العقوبات وقانون العنف الأ�سري وقانون العمل .وبقراءة
لقانون العقوبات الأردني ،فقد نظم الم�شرع التحر�ش الجن�سي في الباب المتعلق في الجرائم المخلة
بالأخالق والآداب العامة حيث يمكن للمجني عليه ذكر ًا كان �أم �أنثى تقديم ال�شكوى على الجاني م�ستند
�إلى الأفعال الآتية:
 .1الفعل المنافي للحياء:
ويعرفه القانون ب�أنه "كل من داعب ب�صورة منافية للحياء �شخ�صا لم يتم الخام�سة ع�شرة من
عمره ذكرا كان �أو �أنثى �أو امر�أة �أو فتاة لها من العمر خم�س ع�شرة �سنة �أو �أكثر دون ر�ضاهما يعاقب
بالحب�س مدة ال تتجاوز �سنة ،وكل من عر�ض على �صبى دون الخام�سة ع�شرة من عمره �أو على �أنثى عم ًال
منافيا للحياء �أو وجه �إليهما كالم ًا منافي ًا للحياء ،عوقب بالحب�س مدة ال تتجاوز �ستة �أ�شهر �أو بغرامة ال
تزيد على خم�سة وع�شرين دينارا".
 .2هتك العر�ض:
وي�ستفيد من هذا الحكم الذكر والأنثى ويعاقب القانون على هذا الفعل بالحب�س لمدة �أربع �سنوات،
ويكون الحد الأدنى للعقوبة �سبع �سنوات �إذا كان عمر المعتدى عليه لم يجاوز الخام�سة ع�شرة.
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 .3االغت�صاب:
وهو مواقعة الأنثى بغير ر�ضاها ،وقد تتراوح العقوبة بين الإعدام �إذا كانت المعتدى عليها ال
يتجاوز عمرها الخام�سة ع�شرة والأفعال ال�شاقة الم�ؤقتة لمدة ع�شر �سنوات.
 .4الإغواء والتهتك:
كل من خدع بكر ًا تجاوزت الخام�سة ع�شرة من عمرها بوعد الزواج فف�ض بكارتها عوقب � -إذا
كان فعله ال ي�ستوجب عقوبة �أ�شد -بالحب�س من ثالثة �أ�شهر �إلى �سنة ويلزم ب�ضمان بكارتها.
كما يمكن مالحقة الفاعل ا�ستناد ًا �إلى الجرائم الآتية:
 .1الذم :هو �إ�سناد مادة معينة �إلى �شخ�ص  -ولو في معر�ض ال�شك واال�ستفهام  -من �ش�أنها �أن
تنال من �شرفه وكرامته �أو تعر�ضه �إلى بغ�ض النا�س واحتقارهم وفر�ض القانون عقوبة على
الفاعل بالحب�س من �شهرين �إلى �سنة.
 .2القدح :هو االعتداء على كرامة الغير �أو �شرفه �أو اعتباره  -ولو في معر�ض ال�شك واال�ستفهام
 بالحب�س من �أ�سبوع �إلى ثالثة �أ�شهر �أو بالغرامة من خم�سة دنانير �إلى خم�سة وع�شريندينارا.
 .3التحقير :من حقر �أحد النا�س خارجا عن الذم والقدح قوال �آو فعال وجها لوجه �أو بمكتوب
خاطبه به �أو ق�صد اطالعه عليه� ،أو ب�إطالة الل�سان عليه �أو �إ�شارة مخ�صو�صة �أو بمعاملة غليظة،
يعاقب بالحب�س مدة ال تزيد على �شهر �أو بغرامة ال تزيد على ع�شرة دنانير.
وتعمل وزارة العدل على و�ضع م�سودة م�شروع قانون معدل لقانون العقوبات ل�سنة  ،2009بحيث
يت�ضمن �أحكام ًا خا�صة بجرائم االعتداء على العر�ض ،والعقوبات المفرو�ضة عليها ،وزيادة الظرف
الم�شدد المقترن بعمر المجني عليه ،ورفع الحماية للطفلة حتى عمر  18عام ًا تم�شي ًا مع االتفاقيات
الدولية وت�شديد العقوبات المفرو�ضة و�إقرار قبول الو�سائل االلكترونية ك�إحدى و�سائل الإثبات في
هذه الجرائم .
قانون العنف الأ�سري
يهدف �إلى �إيجاد حلول وعقوبات بديلة لأفعال العنف المرتكبة داخل الأ�سرة بغر�ض الحفاظ على
الروابط الأ�سرية وللتقليل من �آثار الإجراءات الجزائية .ا�ستحدث القانون عقوبات بديلة و�إجراءات
احترازية لمنع العنف الأ�سري عامة والتحر�ش الجن�سي �أحدها �إذا ما تمت من قبل �أفراد الأ�سرة الذين
يقيمون البيت الأ�سري.
قانون العمل المعدل لعام 2008
فيما يتعلق بالتعديالت الواردة في قانون العمل ،فقد تم تو�سيع الحماية القانونية للن�ساء
الم�شتغالت بالزراعة ولعامالت المنازل بحيث يتم �شمولهن ب�أحكام القانون وهاتان الفئتان كن م�ستثنيات
من �أحكام القانون ،كما �أن العديد من عامالت المنازل �ضحايا لجرائم العنف والتحر�ش الجن�سي وبهذا
ال�صدد قرر القانون �صدور نظام للتعامل مع هذه الفئة �إال �أنه لم يتم �صدوره حتى تاريخه.
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والتعديل الأبرز في قانون العمل هو الن�ص �صراحة على فعل التحر�ش الجن�سي في مكان العمل،
حيث ن�صت المادة  6/29من قانون العمل المعدل ل�سنة  2008على:
�أ .يحق للعامل �أن يترك العمل دون �إ�شعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة وما
يترتب له من تعوي�ضات عطل و�ضرر وذلك في �أي من الحاالت التالية:
 �إذا اعتدى �صاحب العمل �أو من يمثله عليه في �أثناء العمل �أو ب�سببه وذلك بال�ضرب �أوالتحقير �أو ب�أي �شكل من �أ�شكال االعتداء الجن�سي المعاقب عليه بموجب �أحكام الت�شريعات
النافذة المفعول.
ب� .إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من �صاحب العمل �أو من يمثله بال�ضرب �أو بممار�سة �أي �شكل من
�أ�شكال االعتداء الجن�سي على العاملين الم�ستخدمين لديه ،فله �أن يقرر �إغالق الم�ؤ�س�سة للمدة
التي يراها منا�سبة ،وذلك مع مراعاة �أحكام �أي ت�شريعات �أخرى نافذة المفعول.
وبقراءة الن�ص نجد ب�أن الم�شرع قد �أعطى الحق للعامل ذكر ًا �أو �أنثى في حال وقوع فعل االعتداء
عليه بترك العمل والمطالبة ببدل التعوي�ض عن الف�صل التع�سفي والذي يتراوح بين راتب ثالثة �أ�شهر
�إلى �ستة �أ�شهر بالإ�ضافة �إلى بدل �شهر الإ�شعار ،ولكن الم�شرع ربط هذا الحق للعامل ب�أن يكون الفعل
قد �صدر عن رب العامل �أو من يمثله ولم يعالج الحال فيما �إذا �صدر الفعل عن �أحد الموظفين فال توجد
�آلية معينة في القانون تعاقب الفاعل �إذا كان من غير �أ�صحاب العمل �أو من يمثله فال يوجد في القانون
�إجراءات معينة يتم اتخاذها بالتحقيق وبالتالي فان الفاعل يفر بفعله �إال �إذا لج�أ المجني عليه �إلى تقديم
ال�شكوى ا�ستناد ًا �إلى �أحكام قانون العقوبات .
ويتم �إثبات فعل التحر�ش بكافة و�سائل الإثبات ا�ستناد ًا �إلى �أن الم�شرع قد �سمح ب�إثبات عالقة
العمل بكافة طرق الإثبات بما فيها ال�شهادة ،كما �أجاز قانون البيانات الأردني الإثبات بوا�سطة الر�سائل
االلكترونية وتعتبر �أحد و�سائل الإثبات الذي يعتد بها القانون .
وقد اختتمت الدكتورة "نور" ورقتها بالإ�شارة �إلي الجهود التي بذلتها الأردن لمواجهة العنف
�ضد المر�أة في الأ�سرة وفي ميدان العمل ،حيث تم ت�أ�سي�س خط الإر�شاد الهاتفي التابع التحاد المر�أة
الأردنية في عام  1995ومراكز اال�ست�شارات التابعة له في العديد من المحافظات ،كما تم افتتاح مركز
�إيواء للن�ساء المعنفات والمهددات وتقديم الدعم النف�سي واالجتماعي لهن ,وقد تم االتفاق مع مديرية
الأمن العام ال�ستخدام الدار كم�أوى لإيواء �ضحايا االتجار بالب�شر لحين �إعادتهن لبالدهن ،وهناك تجارب
لمنظمات �أخرى منها مجموعة ميزان لحقوق الإن�سان ،حيث يتم تقديم الم�شورة القانونية والمعونة
الق�ضائية للن�ساء .كما تم �إر�ساء �سيا�سات مختلفة تبنتها الم�ؤ�س�سات الر�سمية في الدولة بهدف �إلغاء
�أ�شكال التمييز �ضد المر�أة ومناه�ضة العنف ،فتم �إن�شاء �إدارة حماية الأ�سرة في مديرية الأمن العام
عام  1997وت�ضمن برنامج الأمان االجتماعي لمبادرة "كلنا الأردن" �ضرورة "توفير الحماية الالزمة
للمر�أة المعنفة وا�ستكمال جهود تنقية الت�شريعات من الأحكام التي تنطوي على تمييز �ضد المر�أة ،كما
تم �إقرار الخطة الإ�ستراتيجية الوطنية لحماية الأ�سرة والوقاية من العنف الأ�سري للأعوام -2005
 ،2009و�أ�س�ست اللجنة الوطنية ل�شئون المر�أة الأردنية �شبكة مناه�ضة العنف �ضد المر�أة "�شمعة "،
كما تم ت�أ�سي�س "�شبكة االت�صال مع القطاع الحكومي" بالتن�سيق المبا�شر مع الوزراء والأمناء العامين
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بهدف تزويدها بالمعلومات المتعلقة ب�أو�ضاع المر�أة ور�صد مبد�أ الم�ساواة في الم�ؤ�س�سات الر�سمية،
ورافق ذلك �إن�شاء مديرية حقوق الإن�سان في وزارة العدل التي تعمل على ا�ستقبال ال�شكاوي المتعلقة
بالعنف وتقوم ب�إعداد �إح�صائيات متعلقة بق�ضايا العنف.
وقد ركزت الأ�ستاذة ماري زلزل  -محامية ونا�شطة حقوقية ،لبنان على �إعالن الق�ضاء على
العنف �ضد المر�أة والت�شريعات الدولية والقوانين التي تجرم التحر�ش الجن�سي في البالد العربية،
وو�صفت التحر�ش الجن�سي ب�أنه اعتداء ،كما �أنه �شكل من �أ�شكال العنف القائم على الجن�س ويدخل في
�إطار التمييز �ضد الن�ساء ،وي�شكل اعتدا ًء على كرامة الن�ساء الإن�سانية ويحرمهن من قدرتهن على التمتع
بحقوقهن.
�أما عن تعريف التحر�ش الجن�سي فلي�س هناك تعريف موحد له ،فهو يختلف بح�سب الثقافة
الخا�صة لكل مجتمع ،كما �أنه ال توجد اتفاقية دولية ب�ش�أنه .
وبما �أن التحر�ش الجن�سي �شكل من �أ�شكال العنف القائم على �أ�سا�س الجن�س فهو بالتالي مناه�ض
للمبادئ الأ�سا�سية التي تقوم عليها المنظومة الدولية والتي ت�ؤكد الم�ساواة في الكرامة وفي الحقوق
بين الجميع .
�إن الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان كما ورد في الديباجة يعتبر �أن الإقرار بما لجميع �أع�ضاء
الأ�سرة الب�شرية من كرامة �أ�صيلة فيهم ومن حقوق مت�ساوية وثابتة ي�شكل �أ�سا�س الحرية والعدل
وال�سالم ،وفي المادة الأولى ين�ص على �أن "جميع النا�س يولدون �أحرار ًا ومت�ساوين في الكرامة
والحقوق".
ولقد �شكلت اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد الن�ساء محطة فا�صلة في معالجة
التمييز �ضد الن�ساء والت�صدي له ،غير �أنها لم تن�ص �صراحة على العنف القائم على الجن�س� .إال �أن
لجنة االتفاقية �أ�صدرت تو�صيات عامة و�شاملة حول تطبيق االتفاقية التي تعتبر جزء ًا ال يتجز�أ منها،
ومنها التو�صية رقم  12لعام  1989حيث طلبت من الأطراف ت�ضمين تقاريرها معلومات حول الت�شريع
المعمول به لحماية المر�أة من حوادث العنف بكل �أنواعه بما في ذلك العنف الجن�سي والإ�ساءات داخل
الأ�سرة والتحر�ش الجن�سي في مكان العمل وما �إلى ذلك من حاالت العنف ،والتدابير المتخذة للق�ضاء
على هذه الأنواع من العنف .واعتبرت اللجنة �أن العنف القائم على �أ�سا�س العنف يكبح على نحو خطير
قدرة المر�أة على التمتع بحقوقها وحرياتها على �أ�سا�س الم�ساواة مع الرجل.
لقد �شكل �إعالن وبرنامج عمل فيينا اللذان اعتمدهما الم�ؤتمر الدولي لحقوق الإن�سان المنعقد
في فيينا في  25حزيران  1993محطة مهمة في التوعية بخطورة العنف ،و�إدانة العنف الجن�سي حيث
اعتبر �أن العنف �ضد الن�ساء هو انتهاك لحقوقهن وم�سا�س ًا بكرامتهن وتمييز م�سلط عليهن ،ولقد كان
لهذا الم�ؤتمر الأثر الكبير في �إ�صدار �إعالن الق�ضاء على العنف �ضد المر�أة.
�إعالن الق�ضاء على العنف �ضد المر�أة
�صدر الإعالن عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 1993/12/20القرار رقم .104/48
وبموجب المادة  1من الإعالن ،يعتبر العنف �ضد المر�أة "كل فعل عنيف تدفع �إليه ع�صبية الجن�س
ويترتب عليه �أو يرجح �أن يترتب عليه �أذى �أو معاناة للمر�أة �سواء من الناحية البدنية �أو الجن�سية �أو
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النف�سية بما في ذلك التهديد ب�أفعال من هذا القبيل �أو الق�سر �أو الحرمان من الحرية �سواء حدث ذلك في
الحياة العامة �أو الخا�صة".
ومن المحطات المهمة �أي�ض ًا في الق�ضاء على العنف �إعالن ومنهاج عمل بيجين عام 1995
والمجاالت التي ت�سبب قلق ًا وت�ستدعي اتخاذ تدابير ملحة لتحقيق الم�ساواة والتنمية وال�سلم و�أحد هذه
المجاالت العنف �ضد الن�ساء.
كما �صدرت عدة مواثيق وقرارات دولية تدين العنف الجن�سي وتحث على اتخاذ تدابير للحماية
منه.
والبد من الإ�شارة �إلى التقرير المهم الذي و�ضعه الأمين العام للأمم المتحدة بناء على تكليف
من الجمعية العامة "درا�سة معمقة عن العنف"�صدرت الدرا�سة المعمقة في  2006/7/6لت�ضع الإطار
الالزم والوا�ضح للتحليل والعمل على ال�صعيدين الوطني والدولي.
الت�شريعات الدولية
لم يلق مو�ضوع العنف �ضد المر�أة وب�شكل خا�ص العنف الجن�سي ومنه التحر�ش العناية الكافية
في المواثيق الدولية ،بالرغم من �أن المبادئ العامة التي قامت عليها هذه المواثيق تدين العنف ،ولقد
حدث التحول بعد م�ؤتمر فيينا خا�صة بعد �صدور �إعالن الق�ضاء على العنف �ضد المر�أة في 1993عام.
ولكن تفتقر �أكثر القوانين العربية لن�ص �صريح يدين التحر�ش الجن�سي ك�أحد �أ�شكال العنف �ضد
المر�أة ،لكن �أكثر قوانين العقوبات تت�ضمن مواد ًا تدين �أعما ًال هي في �صلب و�صف التحر�ش .لكن الن�ساء
�ضحايا التحر�ش نادر ًا ما تتقدم ب�شكوى ،و�أن فعلت فهي في �أكثر الأحيان تتراجع عن �شكواها �أو
ت�سقطها لأنها غير محمية بالقانون.
فعالية الن�صو�ص التي تجرم التحر�ش:
الإفالت من العقاب
�أقرت بع�ض الدول ن�صو�ص ًا قانونية تحمي من التحر�ش الجن�سي لكن المرتكبين ال يزالون يفلتون
من العقاب نظر ًا لخ�صو�صية مفهوم التحر�ش ول�صعوبة �إثباته ،تجد الن�ساء نف�سها �أمام عبء ا�ستعرا�ض
حياتها الحميمة �أمام العموم� ،سواء �أكان هذا في مرحلة التحقيق �أو في قاعة المحاكمة.
�إبهام الن�ص وعبء الإثبات
في الق�ضايا القليلة التي رفعت ب�سبب التحر�ش الجن�سي في مجال العمل ،كانت النتائج على عك�س
ما ترجوه الن�ساء وفي عام � 2004صدر في الجزائر تعديل لقانون العقوبات يجرم التحر�ش الجن�سي
عبر �إ�ضافة ن�ص المادة  341مكرر �إلى القانون .لكن هذا القانون �أتى مبهم ًا في بع�ض جوانبه و�صعب
في التطبيق ،فما حدث �أنه لم ي�ؤد �إلى النتيجة المرجوة منه ،وبالتالي لم يقدم حماية كافية للمر�أة التي
تجر�أت على ك�سر ال�صمت� ،أو حتى حماية لل�شهود .يعتبر القانون مرتكب ًا لجنحة التحر�ش الجن�سي _
ويخ�ضع بالتالي لعقوبة ال�سجن من �شهرين �إلى �سنة ،ولغرامة تتراوح بين خم�سون �ألف ومائة �ألف
دينار جزائري _ كل من ي�ستغل ال�سلطة التي تمنحه �إياها وظيفته �أو مهنته لإعطاء الغير �أوامر �أو
تهديدات �أو يمار�س �ضغوط ًا في �سبيل الح�صول على منافع ذات طبيعة جن�سية وت�ضاعف العقوبة في
حال التكرار.
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في�شترط الن�ص توفر العن�صر المعنوي للجريمة ،وهو �أمر ي�صعب �إثباته .كما يلقي القانون على
المدعي عبء �إثبات الأفعال المكونة لجرم التحر�ش عن طريق ال�شهود �أو الر�سائل وغيره ،وهو ما ال قدرة
لل�ضحية عليه في �أغلب الأحيان .مما ي�ؤدي �إلى ا�ستفادة الجاني من ال�شك ليفلت من العقاب ،وفي هذه
الحالة ي�صبح ب�إمكانه �أن يتقدم هو نف�سه بادعاء �ضد ال�ضحية يتهمها بالت�شهير ،و�سوف يربح دعواه،
كما �أن القانون يح�صر التحر�ش في مجال العمل بالرئي�س �ضد المر�ؤو�س علم ًا �أن التحر�ش يقدم عليه
الزمالء في العمل �أي�ض ًا.
وفي تون�س �أي�ض ًا �أقر الم�شرع عام  2004مواد في القانون الجزائي للمعاقبة على التحر�ش
الجن�سي .ين�ص الف�صل  226على ما يلي" :يعاقب بال�سجن مدة عام وبخطية قدرها ثالثة �آالف دينار
مرتكب التحر�ش الجن�سي ويعد تحر�شا جن�سيا كل �إمعان في م�ضايقة الغير بتكرار �أقوال �أو �أفعال �أو
�إ�شارات من �ش�أنها �أن تنال من كرامته �أو تخد�ش حياءه وذلك بغية حمله على اال�ستجابة لرغباته �أو
رغبات غيره الجن�سية �أو بممار�سة �ضغوط عليه من �ش�أنها �إ�ضعاف �إرادته على الت�صدي لتلك الرغبات.
وي�ضاعف العقاب �إذا ارتكبت الجريمة �ضد طفل �أو غيره من الأ�شخا�ص الم�ستهدفين ب�صفة خا�صة
ب�سبب ق�صور ذهني �أو بدني يعوق ت�صديهم للجاني".
فا�شترط القانون التون�سي �أي�ض ًا �إثبات الق�صد �أي دفع الفاعل ال�ضحية لال�ستجابة لرغباته
الجن�سية ،ف�إذا تعذر الإثبات انتفت الجريمة ،مما ي�ضمن للمدعى عليه ال�ضمانات الممنوحة في حفظ
التهمة �أو الحكم بعدم �سماع دعوى التحر�ش الجن�سي ,وفي هذه الحالة ي�صبح من حقه مطالبة المدعي
بالتعوي�ض عن ال�ضرر المعنوي جراء ت�شويه �سمعته واالدعاء بالباطل �ضد ال�ضحية وال�شهود عم ًال
بالف�صل  248من المجلة الجزائية الذي يعاقب بال�سجن وبالتعوي�ض كل من �أو�شى باطال ب�شخ�ص لدى
�سلطة عدلية �أو �إدارية.
�أما التحر�ش النف�سي وهو مفهوم ال يزال جديد ًا علينا ،فلي�ست هناك ن�صو�ص تعاقب عليه(قانون
العمل المغربي الجديد) .حتى في الدول التي �سبقت �إلى اعتماد ن�صو�ص وا�ضحة في التحر�ش النف�سي،
كانت م�س�ألة �إثبات النية في ارتكاب الجرم من �أ�سباب عدم فعالية الن�ص :في فرن�سا مث ًال �صدر قانون
التحر�ش النف�سي منذ عام  2002لكن الدعاوى التي كانت ترفع على �أ�سا�سه كانت تواجه بالرد لأن
الق�ضاة كانوا يعتبرون �أن التعوي�ض يقر عند وجود نية ب�إلحاق ال�ضرر ،والنية �صعبة التحديد .ولقد تغير
اجتهاد المحاكم منذ عام � 2008إذ �أ�صبح �ضحايا التحر�ش النف�سي يح�صلون على تعوي�ض عن ال�ضرر
الذي �أ�صابهم نتيجة عدم ا�شتراط �إثبات النية� ،إذ �أ�صبح الإقرار بالتعوي�ض بمجرد ح�صول ال�ضرر
نتيجة العمل المادي وبغ�ض النظر عن النية ب�إلحاقه.
و�ضحايا التحر�ش النف�سي ال يتمتعون بحماية القانون في �أكثر الدول العربية -قد تكون المغرب
بعد تعديل قانون العمل م�ؤخر ًا هي الوحيدة التي تقر بالتعوي�ض عن التحر�ش النف�سي.
وفي الدول التي لم تقر قانون ًا خا�ص ًا بالتحر�ش مثل م�صر والأردن ولبنان والتي لم تقر قانون ًا
خا�ص ًا بالتحر�ش الجن�سي ،نجد �أنها ال تخلو من المرتكزات القانونية التي ت�ساعد الذين يتعر�ضون
للتحر�ش من الإن�صاف �أمام الق�ضاء .فالمبادئ القانونية العامة ،وبع�ض �أ�شكال العنف �سواء كان �شفهي
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�أو الت�صرفات هي مو�ضع �إدانة ،ففي م�صر مث ًال يت�ضمن قانون العقوبات مادتان على الأقل تنطبقان على
التحر�ش الجن�سي وتعاقبان عليه:
• االهانة اللفظية وعقوبتها تتراوح بين مئة جنيه �أو الحب�س لمدة �شهر.
• الت�صرف غير الالئق وهو يعاقب بالغرامة و�صو ًال �إلى ال�سجن لثالث �سنوات.
�أما في لبنان ،فيفتقر الت�شريع اللبناني �إلى قانون يحمي �صراحة من التحر�ش الجن�سي �أو
المعنوي في مجال العمل .ولكن تتوفر في قانوني العقوبات والعمل العديد من العنا�صر التي تتيح
للمت�ضرر �أن يرتكز �إليها:
 .1قانون العقوبات:
بع�ض المواد ال�سيما المواد  385وما يليها من قانون العقوبات تجرم العنف ال�شفهي (كالقدح
والذم).
و مواد �أخرى في الف�صل ال�سابع المتعلق "في الجرائم المخلة بالآداب العامة" تجرم �أفعا ًال (
ك�إرغام �شخ�ص على القيام ب�أعمال منافية للح�شمة) ينطبق عليها و�صف التحر�ش الجن�سي ،ومنها ب�شكل
خا�ص المادة  507التي تن�ص على التالي:
"من �أكره �آخر بالعنف والتهديد على مكابدة �أو �إجراء فعل ٍ
مناف للح�شمة عوقب بالأ�شغال
ال�شاقة مدة ال تقل عن �أربع �سنوات ،ويكون الحد الأدنى للعقوبة �ست �سنوات �إذا كان المعتدى عليه لم
يتم الخام�سة ع�شرة من عمره".
وب�شكل خا�ص الف�صل المتعلق بالتعر�ض للأخالق والآداب العامة بالمادتين  531و 532اللتين
تن�صان على التالي:
 531عقوبات :يعاقب على التعر�ض للآداب العامة ب�إحدى الو�سائل المذكورة في الفقرة الأولى
من المادة  209بالحب�س من �شهر �إلى �سنة (.في الن�شر المادة  209فقرة  1الأعمال والحركات �إذا
ح�صلت في مكان عام �أو مباح للجمهور �أو معر�ض للأنظار �أو �شاهدها ب�سبب خط�أ الفاعل من ال دخل له
بالفعل)
 532عقوبات :يعاقب على التعر�ض للأخالق العامة ب�إحدى الو�سائل المذكورة في  2و 3من
المادة  209بالحب�س من �شهر �إلى �سنة وبالغرامة من ع�شرين �ألف ًا �إلى مائتي �ألف ليرة ( الكالم وال�صراخ
والكتابة والر�سوم وال�صور اليدوية وال�شم�سية والأفالم وال�شارات والت�صوير على اختالفها �إذا عر�ضت
في مكان عام �أو متاح للجمهور �أو معر�ض للأنظار �أو بيعت �أو عر�ضت للبيع �أو وزعت على �شخ�ص �أو
�أكثر).
ق�ضايا التحر�ش �أمام القا�ضي الجزائي
بمراجعة �سريعة للأحكام ال�صادرة بمو�ضوع التحر�ش ،تم انتقاء ع�شر ملفات بطريقة ع�شوائية،
�صدرت فيها �أحكام �أمام القا�ضي الجزائي في بيروت في ق�ضايا ينطبق عليها و�صف التحر�ش.بع�ضها
مرفوع مبا�شرة �أمام الق�ضاء الجزائي من المدعين المتخذين �صفة االدعاء ال�شخ�صي ،والبع�ض الآخر
�أحيلت �أمام الق�ضاء الجزائي بعد التحقيق فيها من قبل النيابات العامة .من �أ�صل ع�شرة �أحكام ،حكم
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واحد فقط كان في مجال العمل 9 .من �أ�صل � 10أحكام �أدانت المدعى عليه ،بناء على اعترافه ،واحد فقط
�أنكر التهمة .لكن وبالرغم من �إقرار المدعى عليه بالوقائع التي ن�سبت �إليه� ،أي �أنه بالرغم من ترجيح
و�صول الدعوى �إلى خواتيمها ال�سعيدة� ،إال �أن الحاالت الع�شر انتهت ب�إ�سقاط الحق ال�شخ�صي من قبل
المدعية� .صدرت الأحكام مخففة �أي االكتفاء بالعقوبة التي �أم�ضوها في ال�سجن ،وهي لم ت�صل �إال في
حالة واحدة لمدة �شهر ،مع ا�ستبدال الحب�س بالغرامة المالية ،ولم تقر للمدعية �أية تعوي�ضات ب�سبب
�إ�سقاطها لحقها ال�شخ�صي.
العيب لم يكن في عدم تجريم الفعل ،فالكل كان متفق ًا على �ضرورة تجريمه ،لكن م�سائل �أخرى
كانت وراء الإ�سقاط من الحقوق ال�شخ�صية ،بعد المعاناة التي مرت بها المدعية التي تعر�ضت للتحر�ش
�سواء �أمام النيابة العامة �أو المخفر وا�ضطرارها للتحدث في م�سائل تتعلق بحياتها الحميمة ،خا�صة
�أن المخافر غير مهي�أة للتعامل بالجدية الكافية مع ح�سا�سية المو�ضوع ،وجدت من ال�صعوبة بمكان �أن
تقف �أمام القا�ضي في محاكمة علنية تكون عادة الملفات فيها بالع�شرات والح�ضور �أي�ض ًا بالع�شرات.
 .2قانون العمل:
لي�س في قانون العمل اللبناني مواد تتعلق بالتحر�ش الجن�سي �أو المعنوي ،لكن بع�ض مواده
واجتهادات المحاكم ترتب نتائج على التع�سف با�ستعمال ال�سلطة من قبل الرئي�س تجاه مر�ؤو�سيه ،وقد
رتبت نتائج قانونية على حاالت ينطبق عليها و�صف التحر�ش الجن�سي ،و�إن كانت الدعوى قدمت على
�أ�سا�س ال�ضغط النف�سي الذي حمل الموظفة على تقديم ا�ستقالتها.
التحر�ش �أمام محاكم العمل
�أقرت محكمة التمييز غرفة العمل بتعوي�ض ال�صرف لموظفة قدمت ا�ستقالتها بعدما تبين
�أن ظروف تقدمها با�ستقالتها من العمل كانت على خلفية وقف الترقية والحرمان من بع�ض المنافع
الم�شروعة لل�ضغط عليها من قبل المدير للح�صول على منافع جن�سية.
لدى مراجعة �أحكام العمل ال�صادرة عن محكمة التمييز تبين �أنه لم تعر�ض �أية ق�ضية تتعلق
بالتحر�ش الجن�سي ،لكن بع�ض الق�ضايا ينطبق عليها و�صف التحر�ش المعنوي �أو النف�سي.
عند �س�ؤال �أحد الق�ضاة لدى محكمة التمييز �أجاب �أنه طالما تعجب ب�سبب عدم �إثارة مو�ضوع
التحر�ش في الملفات التي ف�صل فيها� ،إال �أنه ا�ست�شف في بع�ض الق�ضايا �أن الأ�سباب المثارة في
الدعاوى لم تكن هي الأ�سباب الحقيقية �أو الأ�سا�سية ،بل كان التحر�ش الجن�سي كامن ًا ،وقد انتهى بع�ضها
بت�سوية ودية .
 .3تطبيق المعاهدات الدولية مبا�شرة �أمام الق�ضاء:
يت�ضمن قانون �أ�صول المحاكمات المدنية اللبناني في المادة الثانية التي تعطي الأولوية
للمعاهدات الدولية على القانون الخا�ص وتجيز تطبيقها مبا�شرة �أمام الق�ضاء اللبناني ا�ستناد ًا �إلى مبد�أ
ت�سل�سل القواعد.
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تن�ص المادة � 2أ.م.م على التالي" :عند تعار�ض �أحكام المعاهدات الدولية مع �أحكام القانون
العادي ،تتقدم في مجال التطبيق الأولى على الثانية".
وقد �صدرت بالفعل �أمام الق�ضاء اللبناني مجموعة من الأحكام م�ستندة �إلى المعاهدات الدولية
حيث لم يكن القانون العادي من�صف ًا ،لكن ب�سبب عدم وجود اتفاقية دولية تحمي من التحر�ش لم يحول
�إلى �أعمال ن�ص المادة � 2أ.م.م.
لم يعالج بعد مو�ضوع التحر�ش في لبنان ب�شكل فعال بحيث يكون مو�ضوع خطة وطنية للت�صدي
له .لكنه يثار في موقعين ب�شكل خا�ص:في معر�ض الحملة التي تقودها بع�ض الجمعيات لحماية الن�ساء
من العنف الممار�س �ضدهن ،ال�سيما العنف المنزلي.
وفي �إطار الجمعيات التي تعمل على �إعادة النظر في قانون العقوبات وقالت الأ�ستاذة ماري �أنها
قدمت �ضمن م�شروع تحديث قانون العقوبات باقتراح مواد تعالج التحر�ش الجن�سي.
اليوم في لبنان هناك ور�شة �إ�صالحية �ضمن اللجان النيابية تعمل على تنزيه القوانين من التمييز
ال�سيما قانون العقوبات ،وقد تبنت اللجنة االقتراح المقدم من منظمات المجتمع المدني في مو�ضوع
التحر�ش.
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ثالث ًا :محور االعالم والمجتمع المدني

وقد حاول هذا المحور �أن يناق�ش ويتعرف على دور المجتمع المدني في الق�ضاء على ظاهرة
التحر�ش الجن�سي عن طريق عر�ض خبرات وتجارب عدد من الدول العربية في مواجهة ظاهرة التحر�ش
الجن�سي ومحاولة الق�ضاء عليها  .وكذلك معرفة مدي م�ساهمة الإعالم في الحد من انت�شار الظاهرة.
تناولت الأ�ستاذة الزهرة فرات – محامية مقبولة لدى المجل�س الأعلى -نائبة رئي�سة جمعية
ج�سور ملتقى الن�ساء المغربيات ,المغرب في ورقتها الجمعيات والمنظمات المغربية المهتمة بق�ضايا
الن�ساء وجهودها من �أجل تحقيق �أهداف �إ�ستراتيجية النهو�ض بالمر�أة خا�صة �إ�صالح القوانين في
اتجاه الم�ساواة بين الجن�سين.
بد�أت بالقول ب�أنه نتيجة للمتغيرات الدولية التي تموج بها الحركة الن�سائية العالمية خا�صة منذ
الإعالن العالمي للق�ضاء على العنف �ضد المر�أة ال�صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون
 1993والذي عرف العنف �ضد المر�أة في المادة الأولى من هذا الإعالن ب�أنه� ":أي عنف مرتبط بنوع
الجن�س ،ي�ؤدي على الأرجح �إلى وقوع �ضرر ج�سدي �أو جن�سي �أو نف�سي �أو معاناة للمر�أة ،بما في ذلك
التهديد بمثل تلك الأفعال والحرمان من الحرية ق�سر ًا وتع�سف ًا �سواء حدث ذلك في مكان عام �أو في
الحياة الخا�صة ".
وب�سبب تعقد العالقات االجتماعية وا�ضطراب القيم والأعراف االجتماعية وتفكك الأ�سر نتيجة
التطورات االقت�صادية واالجتماعية المتالحقة ،والدور ال�سلبي لبع�ض و�سائل الإعالم المرئي والم�سموع
والمقروء الذي ي�ساعد على الت�سوية ومحاولة التقليل من كرامة المر�أة العربية ،واعتبارها �أداة للإثارة
الجن�سية بطريقة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة.
لقد �أ�صبح المجتمع المدني في المغرب يهتم بق�ضايا المر�أة والأ�سرة خا�صة �إ�صالح القوانين
الأ�سرية والجنائية وقانون العمل وقانون الجن�سية في اتجاه الم�ساواة بين الجن�سين ،في خطوة
�إيجابية ت�ساهم في تح�سين �أو�ضاع الن�ساء و�إدماجهن في م�سل�سل التنمية.
علما ب�أن جل الجمعيات الن�سائية بالمغرب ومن �ضمنها جمعية "ج�سور" ملتقى الن�ساء المغربيات
تعمل على المحافظة على تطبيق مقررات "بيجيــن" واتفاقية "�سيــداو" هذه الأخيرة التي �صودق عليها
في المغرب بدون تحفظ عك�س ما حدث في بع�ض الدول العربية.
فقد �ضاعفت الجمعيات والمنظمات المغربية المهتمة بق�ضايا الن�ساء جهودها من �أجل تحقيق
�أهداف �إ�ستراتيجية للنهو�ض بالمر�أة منذ نهاية القرن الما�ضي ،وذلك باتخاذ جميع التدابير الالزمة
للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة والطفلة ،ودرا�سة العقبات التي تعتر�ض تحقيق الم�ساواة
بين الجن�سين وذلك بال�ضغط على ال�سلطتين الت�شريعية والتنفيذية من �أجل تفعيل الإ�ستراتيجية الوطنية
لمحاربة العنف �ضد الن�ساء والق�ضاء عليه وتوفير الحماية لالتي يواجهن عدة عقبات ويع�شن تحت وط�أة
الفقر ،وذلك �ضمان ًا الحترام القانون الدولي بما فيه القانون الإن�ساني.
و�أ�ضافت الدكتورة "الزهرة" �إننا كجمعية غير حكومية نعتمد منهاج العمل ونلتزم بتوعية الن�ساء
المغربيات بما يكفل مراعاة الجن�سين ،وحماية الأطفال ،وعدم الت�ستر على جرائم العر�ض.
وبما �أن الترافع الذي نعتمده هو مجموعة من الأدوات والكفايات والجهود المت�ضافرة ،ف�إننا
نحاول قدر الم�ستطاع عند الم�شاركة في الندوات والم�ؤتمرات الوطنية والإقليمية والدولية الدفاع عن
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ق�ضية المر�أة من �أجل الت�أثير على القرار ال�سيا�سي في بالدنا وتعديل القوانين�،أو �إ�صدارها لفائدة
المجموعة الن�سائية مع تعزيز جميع المكت�سبات وتر�سيخها وحمايتها.
غير �أنه رغم كل المجهودات المبذولة بهدف حماية المر�أة والطفلة المغربية خا�صة فيما يتعلق
بحمايتهن من العنف واال�ستغالل الجن�سي �سواء داخل المغرب �أو خارجه ،تطل علينا عدد من ت�صريحات
المعنفات المغربيات جن�سيا والوحدات اال�ست�شفائية والمحاكم جد مهمة ،فجل الق�ضايا الجنائية المتعلقة
بالن�ساء والمعرو�ضة على المحاكم الجنائية تتعلق بجرائم االغت�صاب وهتك العر�ض خا�صة داخل المدن
الكبرى والمتو�سطة ،وق�ضايا �إثبات الن�سب المعرو�ضة على �أق�سام ق�ضايا الأ�سرة ،وكذلك ق�ضايا الطرد
التع�سفي المعرو�ضة �أمام �أق�سام نزاعات العمل الناتجة عن عدم امتثال ال�ضحية الم�ستخدمة لرغبات
�صاحب العمل الجن�سية.
ومن خالل الملفات المعرو�ضة على المحاكم المذكورة وعلى مرتكز اال�ستماع والإر�شاد القانوني
يت�ضح �أن الأ�سباب المبا�شرة هي تلك المرتبطة بالفقر والبطالة والأمية ،والنظرة الدونية للمر�أة والتي
تتحمل فيها الدولة الم�س�ؤولية نتيجة عدم �إن�شاء �أمن متخ�ص�ص بالحماية القانونية للمر�أة �ضحية
العنف الجن�سي،وعدم توفير �إعالم تربوي م�ستقل وم�سئول ،وم�ساعدات اجتماعيات و�أطباء نف�سانيين
متخ�ص�صين بمقر ال�شرطة والنيابة العامة.
علما ب�أن �أغلب �ضحايا اال�ستغالل الجن�سي بكل �أنواعه يمثلن  % 80من حاالت االعتداءات
الجن�سية على القا�صرات دون �سن الر�شد القانوني ،وب�أن العنف الزوجي يحتل ال�صدارة ويبقى
االغت�صاب والتحر�ش الجن�سي في المرتبة الأولى.
�إ�ضافة �إلى �أن منظمة العفو الدولية تعتبر العنف �ضد الن�ساء والفتيات ف�ضيحة لحقوق الإن�سان،
فالمر�أة المغربية بالرغم من ن�ضال المجتمع المدني ال زالت تتعر�ض للإ�ساءة �أو االعتداء الجن�سي ب�صفة
مبا�شرة �أو غير مبا�شرة مادامت العقلية الذكورية هي ال�سائدة ،بل والم�ستغلة في بع�ض الأحيان دينيا.
فح�سب �إح�صائيات هيئة الأمم المتحدة وما جاء في تقرير المحكمة العربية الدائمة لمناه�ضة
العنف �ضد الن�ساء ،ونتيجة للهجرة ال�سرية �أ�صبح المغرب من البلدان الم�ستوردة لالتجار بالن�ساء
جن�سيا من طرف ال�سياح الأجانب.
و�إيمانا من ال�سلطات المغربية بكون الدعارة تعتبر ا�ستغالال جن�سيا وب�أن مكافحة ظاهرة
ال�سياحة الجن�سية �ضرورية والزمة لحماية كل مواطن مغربي ،قد فككت ما يعادل � 2800شبكة دعارة
�أجنبية ت�ستهدف الفتيات المغربيات والقادمات من ال�ساحل ال�صحراوي.
وبالتالي فمنذ عام  2007اتخذت وزارة الداخلية المغربية �إ�ستراتيجية جديدة تتمثل في درا�سة
�أ�سباب الظاهرة ،والتوعية من �أجل محاربتها ،ومراقبة الحدود ،وركزت على �ضرورة محاربة الر�شوة
ومراقبة الأجانب وعدم �إفالتهم من العقاب القانوني ،مع المرافقة ال�صحية والنف�سية للمهاجرات
ال�سريات في حالة �ضبطهن.
علما ب�أن الجمعيات الحقوقية وبالأخ�ص الن�سائية من خالل عملها الميداني والمبا�شر مع
الن�ساء،ومن خالل الدرا�سات الت�شخي�صية والتحليلية العديدة التي �أنجزتها ت�ؤكد �أن القانون الجنائي
المغربي بالرغم من �أنه م�ستمد من القانون الجنائي الفرن�سي �إال �أنه ال يوفر الحماية الالزمة للحقوق
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والحريات الأ�سا�سية للن�ساء ،كما الحظت �أن المبادرات المهمة التي تتخذها في هذا المجال العديد من
القطاعات الحكومية ( وزارات التنمية ،العدل ،الداخلية وال�صحة ) ،ومن قطاعات المجتمع المدني تبقى
محدودة الأثر وقا�صرة عن تحقيق الأهداف التي ال يمكن �أن يحققها �إال القانون الجنائي بحكم طبيعته،
مما �أدى �إلى القيام بدرا�سة عام  2009حول ال�سيا�سة الجنائية بالمغرب ،الهدف منها هو �إ�صالح
القانون الجنائي وتحرير م�سودة بمجموعة من التعديالت والإ�ضافات حذفت بع�ض المقت�ضيات في
اتجاه مراعاة كرامة المر�أة وتعزيز حمايتها من العنف ،حيث جرمت �سلوكيات �ضد �أ�شخا�ص محددين
لم تكن مجرمة من قبل ،وو�ضعت بع�ض مظاهر التمييز بين المر�أة المتزوجة وغير المتزوجة في الحماية
من العنف ،وتخلت عن مقت�ضيات �أخرى تعيق حماية الن�ساء من العنف ،و�أقرت م�ساواة المر�أة بالرجل
في اال�ستفادة من المقت�ضيات وذلك ا�ستنادا على القوانين الدولية لحقوق الإن�سان ومن �ضمنها اتفاقية
الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة التي �أقرتها الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة بتاريخ 18
دي�سمبر  ،1979و�صادق عليها المغرب بتاريخ  14يونيو  1993دون �أي تحفظ مع تخ�صي�ص ف�صول
لحماية القا�صرين �سوت فيها بين الفتى والفتاة.
حيث �إن هذه الم�سودة للقانون الجنائي المغربي توفر فر�صة تاريخية �سانحة لترجمة ت�صور
الجمعيات الن�سائية لقانون جنائي ي�ضمن الم�ساواة فيما بين الجن�سين وفيما بين الن�ساء �أنف�سهن
ويناه�ض العنف �ضد الن�ساء ،علما ب�أنها (�أي الم�سودة) ال تخلو من �إيجابيات �أهمها �إمكانية مناه�ضة
التمييز والعنف ،و�إقرار �آليات جديدة للحماية مثل العقوبات النوعية وتدابير الحماية .غير �أن كل
المجهودات التي ت�سلكها ال�سلطات المغربية والمجتمع المدني المغربي ،تظل غير كافية في غياب
�إجراءات الزمة لتطوير قدرات مختلف ال�شركاء والآليات المعنية بالنهو�ض ب�أو�ضاع المر�أة في مختلف
المجاالت والقطاعات.
�أكدت الدكتورة �إقبال الأمير ال�سمالوطي -عميد المعهد العالي للخدمة االجتماعية ،رئي�س
جمعية حواء الم�ستقبل ،م�صر على دور منظمات المجتمع المدني في الت�صدي لظاهرة التحر�ش
الجن�سي ،كما عر�ضت لأ�سبابها والحلول المقترحة على عدد من الأ�صعدة.
حيث قالت� :إن ق�ضية التحر�ش الجن�سي باتت واحدة من الظواهر المقلقة في المجتمع المعا�صر
ويق�صد بمفهوم التحر�ش الجن�سي "كل قول �أو فعل �أو �إيحاء يحمل مفهوما جن�سيا بق�صد م�ضايقة �أو
ا�ستغالل الطرف الآخر (امر�أة ،طفل ،رجل) وتتراوح حاالت التحر�ش بين التحر�ش ال�شفهي (الكالمي)
والإلحاح في طلب لقاء وطرح �أ�سئلة جن�سية �أو نظرات موحية �إلى ذلك ثم تت�صاعد ربما �إلى اللم�س
والتح�س�س وغيرها من ال�سلوكيات ،وب�صورة عامة يطلق على هذه المظاهر م�صطلح التحر�ش �سواء
ح�صل العمل (االعتداء) �أو اكتفى المتحر�ش بالقول والإيحاء".
و لقد �أ�صبحت هذه الق�ضية مو�ضع اهتمام من جميع المنظمات الحقوقية ،ولكنها ال تهم
المنظمات الحقوقية فقط بل تهم المجتمع ككل ويجب �أن ندرك �أن هذه الظاهرة عر�ض وان اختلفت من
مجتمع لآخر ،من الم�ؤكد �أننا �أمام خلل وا�ضح فال�شباب ال يعمل حيث انت�شار البطالة ،كما �أنه ال ي�ستطيع
الزواج فيق�ضي وقته في المعاك�سات والتحر�شات ،كما �أن هناك خلال في المنظومة الأخالقية،فهناك عدة
�أ�سباب لها ،ولكن الأهم هو كيفية العالج .وهو ما نطرحه فيما يلي:
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على م�ستوى المجتمع المدني ومنظماته:
هناك دور كبيير للمجتمع المدني والم�ؤ�س�سات الأهلية فالبد من:
• تحالف منظمات المجتمع المدني لل�ضغط على �صانعى القرار من �أجل و�ضع حد لمواجهة هذه
الظاهرة الم�ستفحلة في المجتمع الم�صري.
• �ضرورة �أن تت�ضمن تلك المنظمات مكاتب خا�صة للإر�شاد القانوني والنف�سي واالجتماعي
• تدريب للعاملين بالجمعيات على كيفية تلقي ال�شكاوى ور�صدها.
�أما على الم�ستوى الإعالمي:
هناك �ضرورة للتعاون مع الإعالم ،وو�ضع ا�ستراتيجيات العمل وذلك من خالل:
• حمالت توعية بوا�سطة عمل �أن�شطة وم�سابقات لل�شباب ،م�سل�سالت و�إعالنات و�أفالم تناق�ش
الظاهرة.
• ت�صميم �إعالنات ومل�صقات يتم توزيعها بمحطات المترو والأماكن العامة لرف�ض تلك الأفعال
والممار�سات.
• التركيز �إعالميا على ما تعانيه الفتيات وال�سيدات عند تعر�ضهن لتلك الممار�سات.
• حمالت توعوية تدور حول تدعيم قيم ال�شهامة واحترام الن�ساء.
�أما على الم�ستوى الأ�سري:
• الت�أكيد على دور الأ�سرة كم�ؤ�س�سة رئي�سية لتن�شئة الأفراد ال�صالحين فى المجتمع و�ضرورة
تعليم الآباء ثقافة احترام الأخر لأبنائهم ،و الت�أكيد على �أنه ال فرق بين بنت وولد �إال بالعمل،
ومن ثم تدعيم مفهوم النوع االجتماعي  Genderولي�س مفهوم الجن�س .Sex
• توعية ال�ضحايا بكيفية التعامل مع التحر�ش الجن�سي وكذلك تربية الفتيات على التحلي
بال�شجاعة والإف�صاح عما تتعر�ض له من تحر�ش جن�سي ،و�أنه ال �شرف وال قيمة للفتاة التي
تف�ضل ال�سكوت على تعر�ضها لمثل هذه الأفعال.
على الم�ستوي التعليمي:
• هناك دور للجامعات والمعاهد والمدار�س في ن�شر الوعي �إزاء هذا المو�ضوع على اعتبار �أن
ال�شباب والمراهقين هم الفئة الم�ستهدفة ،ومن هنا يجب عمل ن�شرات عن التحر�ش الجن�سي
و�إدخالها المدار�س لرفع الوعي بماهية التحر�ش الجن�سي وكيفية مواجهته.
• االهتمام بالن�شاط المدر�سي ب�شكل عام ومحاولة تخ�صي�ص يوم للن�شاط يمار�س فيه الطلبة
والتالميذ هواياتهم المف�ضلة ويعبرون عن �أنف�سهم و�أزماتهم وت�سا�ؤالتهم من خاللها.
• االهتمام بدور الإخ�صائي االجتماعي في المدر�سة وما له من �أثر كبير في احتواء التالميذ
وتوجيههم التوجيه ال�صحيح فيما يعانونه من م�شكالت وا�ضطرابات خا�صة بمراحلهم العمرية
المختلفة.
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• حمالت توعية في الجامعات الم�صرية المختلفة وفى كل المحافظات.
• االهتمام بتدري�س الثقافة الجن�سية التي تحقق الوعي للأطفال والمراهقين حتى ال يتعر�ضوا
لتلك الأفعال.
على الم�ستوى العلمي والأكاديمي
نواح مختلفة "االقت�صادية واالجتماعية والنف�سية
• �ضرورة عمل درا�سات و�أبحاث متعددة ومن ٍ
والقانونية  ...الخ" بحيث تت�ضمن كل من هذه الدرا�سات �آثار التحر�ش الجن�سي وتداعياته
�سواء على المر�أة بوجه خا�ص وعلى المجتمع الم�صري بوجه عام.
بد�أت الأ�ستاذة ماغي عون � -إعالمية وونا�شطة في مجال حقوق الإن�سان بتعريف التحر�ش
الجن�سي ،وعر�ضت الواقع وذيوله االجتماعية والنف�سية والقانونية ،ثم تطرقت بعد ذلك للحديث عن
ظاهرة العنف والتحر�ش فقالت �إن هناك �إح�صائية ن�شرتها �إحدى ال�صحف اللبنانية م�ؤخرا�،أجرتها
نا�شطات في عدة جمعيات �أهلية ،ت�شير �إلى � ّأن ثلث ن�ساء لبنان قد تعر�ضن لحوادث التحر�ش �أو االعتداء
�أو الإ�ساءة اللفظية .وت�ؤكد هذه الدرا�سة �أن معظم الن�ساء ال يملكن الجر�أة للتبليغ عن حاالت التح ّر�ش
الجن�سي ،ب�سبب نظرة المجتمع التي تح ّمل المر�أة غالب ًا م�س�ؤولية ما يقع عليها من �أذى خ�صو�ص ًا ما
يندرج منه في �إطار التحر�ش الجن�سي.
ثم تناولت بعد ذلك الأ�ستاذة ماغي �إغفال القانون اللبناني للتحر�ش الجن�سي فقالت �إن الخبراء
القانونيين اتفقوا على �أن الد�ستور اللبناني وا�ضح ب�ش�أن الم�ساواة في الحقوق بين الرجال والن�ساء،
لكنهم يختلفون حول نقطة �أ�سا�س ّية تتعلق بحاالت االنتهاكات الج�سدية ،حيث ال توجد قوانين عقوبات
تحظر التحر�ش الجن�سي ،مما يعتبر خل ًال وا�ضح ًا في القانون.
ومع �إغفال القانون اللبناني لحماية المر�أة من العنف� ،أخذت بع�ض الجمعيات الن�سائية على
عاتقها هذه المهمة ،من خالل تقديمها خدمات الم�شورة القانونية ل�ضحايا االعتداء الجن�سي ،وبد�أت
هذه الجمعيات التي بلغ عددها بح�سب وزارة ال�شئون االجتماعية حوالي  30جمعية ،بال�ضغط لتعديل
المواد التي تنطوي على تمييز في قانون العقوبات وا�ستحداث قوانين جديدة من �ش�أنها �أن توفر المزيد
من الحماية للمر�أة  .كما ت�سعى هذه الجمعيات �إلى ن�شر توعية �سليمة حول حقوق المر�أة في المدار�س
والجامعات ،وتحت�ضن بع�ض �شكاوى ال�سيدات المعنفات لم�ساعدتهن على تخطي معاناتهن ،ومن بين
المنظمات الن�سائية التي تهتم بتناول ق�ضايا الم�ساواة بين الإناث والذكور نذكر "الجمعية اللبنانية
لمحاربة العنف �ضد الن�ساء" التي ت�أ�س�ست عام  1994بهدف محاربة العنف الجن�سي لكن الحكومة
ف�شلت في �إقامة مراكز لم�ساعدة �ضحايا العنف المنزلي.
ولكن تبقى الم�شكلة في عدم توفر كوادر كبيرة العدد الحتواء كل الم�شاكل ،ف�ض ًال عن �أن المر�أة
تحتاج �إلى دعم وم�ساندة للتوجه �إلى هذه الجمعيات والبوح بالم�شكلة ،فلم ت�صل المر�أة اللبنانية بعد �إلى
موقع يتيح لها ت�سريع وتفعيل ما ي�ستلزم ،لو�ضع حقوقها تحت المجهر.
�إذ يعتبر التعامل مع مو�ضوع العنف �ضد الن�ساء حديث ًا في لبنان ولم يبد�أ طرحه ب�شكل علني
�إال منذ �سنوات معدودة ولعل الحدث الأبرز في هذا المجال كان تنظيم جل�سة اال�ستماع العربية الأولى
للن�ساء المعر�ضات للعنف في �سنة  ،1995ثم م�ساهمة لبنان الأ�سا�سية في �إن�شاء محكمة الن�ساء "
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المحكمة العربية الدائمة لمناه�ضة العنف �ضد الن�ساء" التي اتخذت لبنان مقر ًا لها .هذه المحكمة التي
تعمل على مكافحة العنف ومن �أبرز �أهدافها ،نقل العنف الممار�س �ضد الن�ساء من ال�ش�أن الخا�ص �إلى
ال�ش�أن العام للتركيز على �أن هذا العنف هو عنف منهجي و�سلوكي ويعني المجتمع ب�أكمله.
كما تم ت�أ�سي�س "الهيئة اللبنانية لمناه�ضة العنف" �ضد المر�أة التي �ساهمت في �إطالق ق�ضية
العنف كق�ضية اجتماعية في لبنان ،وك�سرت حاجز ال�صمت الذي يلف معاناة الن�ساء المعر�ضات للعنف
ب�شتى �أ�شكاله ،ولقد و�ضعت الهيئة اللبنانية لمناه�ضة العنف �أول خط �ساخن لتلقي ال�شكاوى من الن�ساء
المعر�ضات للعنف ،وقدمت ا�ست�شارات نف�سية وقانونية وق�ضائية للكثير من الحاالت ،ولكن العنف
يتجاوز هذه الحاالت ب�أعداد كبيرة ،ويبقى البوح بهذه الحاالت �ضعيف ًا جد ًا .وبح�سب التقديرات في
غياب �إح�صاءات ر�سمية ،وبالمعنى العام للعنف فان ثلث الن�ساء اللبنانيات معنفات.
ثم تحدثت �أ�ستاذه "ماجي "بعد ذلك عن تعاطي الإعالم اللبناني مع ق�ضايا العنف �ضد المر�أة
حيث �أكدت �أنه بالرغم من �أن الإعالم اللبناني يتمتع بهام�ش ال ب�أ�س به من الحرية �إال �أن تناوله وتغطيته
ل�شئون وق�ضايا العنف �ضد المر�أة يعتبر غير مقبول ،كما �أن البرامج الإعالمية الن�سوية والتي تهتم
ب�ش�ؤون المر�أة قليلة ،خا�صة ما يتعلق منها ب�ش�أن العنف �ضد الن�ساء �أو الأطفال وهذا مرده �إلى عدم
اعتبار ق�ضايا العنف �ضد المر�أة من �أولويات اهتمام الم�ؤ�س�سات الإعالمية ،وب�سبب عدم وجود خطاب
�إعالمي موحد عن العنف �ضد المر�أة ،ولأن المر�أة نف�سها ال تحبذ التحدث �إلى الإعالميين عن م�شكلتها
�إ�ضافة �إلى رغبة الأ�سرة بالتعتيم على م�شكلة العنف �ضد المر�أة وعدم التعاون مع الإعالميين.
وما ينطبق على الإعالم المرئي ،ين�سحب �أي�ضا على الم�سموع والمكتوب ،كما �أن الأعمال الدرامية
التي تناولت العنف في بع�ض حلقاتها لم تدر�س �أو تحلل �أو تعالج �أثر العنف ،ال بل في بع�ض الأحيان
ت�أتي النتيجة �سلبية �إذ يت�أثر مثال بع�ض المراهقين الذين هم في طور بناء �شخ�صيتهم ،فيقلدون �أبطال
الم�سل�سل ب�شكل �أعمى دون �أن يعلموا �أنهم يقومون ب�أفعال خاطئة ،لأن الهدف من م�شاهد العنف
المعرو�ضة في الم�سل�سالت لي�س عالجي ًا �أو تحليلي ًا بل لإ�ضافة بع�ض الت�شويق على �أحداث الم�سل�سل،
وهنا ال يلعب الأعالم دوره المطلوب فح�سب �إنما يلعب دور ًا �سلبي ًا.
�أما المعوقات والتحديات والقيود التي تواجه الإعالم في تغطية ق�ضايا العنف �ضد المر�أة
في لبنان كما في معظم الدول العربية فهي معوقات خا�صة بالإعالميين ومعوقات مهنية واجتماعية
وقانونية .
المعوقات الخا�صة بالإعالميين:
 يفتقد الإعالميون �إلى ثقافة حقيقية في مجال حقوق الإن�سان وحقوق المر�أة ،والقوانين والت�شريعاتالتي لها عالقة بالمو�ضوع ،كما �أن الإعالم المتخ�ص�ص يكاد يكون مفقودا في و�سائلنا الإعالمية.
 كما يفتقد الإعالميون �إلى م�صادر المعلومات والبيانات العلمية حول ق�ضايا العنف �ضد المر�أة ،فيغياب �آلية مهنية وا�ضحة بين الإعالميين والمراكز الن�سوية والجمعيات المعنية .
من المالحظ �أن الإعالميين يفتقرون �إلى التحفيز لمعالجة ق�ضايا العنف �ضد الن�ساء ،وفي بع�ض
الأحيان يتم تعزيز "ت�سليع المر�أة" �أو جعلها �سلعة ،عبر التليفزيون ،في�ساهم الإعالم بطريقة غير
مبا�شرة بتعزيز " العنف المعنوي".
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�أما القيود التي ي�ضعها المجتمع على تناول مو�ضوع العنف �ضد المر�أة ،فيلعب الموروث الثقافي
واالجتماعي دور ًا كبير ًا ،من خالل الثقافة الذكورية ال�سائدة ،و�سيطرة طبقات اجتماعية على �أخرى
مما ي�ضعف قدرة الجمعيات الن�سوية على تحويل ق�ضية المر�أة �إلى ق�ضية مجتمعية ،وربما من �أهم
القيود االجتماعية التي يجب التوقف عندها والتي تحول دون ت�شجيع المر�أة نف�سها على طرح ق�ضيتها
والن�ضال من �أجلها هو �إدانة المجتمع للمر�أة ال�ضحية التي تعر�ضت للعنف ،واعتبار المتحر�ش في �أغلب
الأحيان هو ال�ضحية.
�أما المعوقات المهنية التي ت�ؤثر �سلباً على طرح ق�ضايا العنف �ضد الن�ساء ،فتخت�صر في التالي:
 عدم قدرة بع�ض الإعالميين على تحليل المعلومات �أو تف�سيرها ب�شكل خاطئ �أو �إ�ضافة ر�أيهمال�شخ�صي مما ي�سيء للق�ضية المطروحة ،مع ت�سجيل جهل بع�ض الإعالميين لماهية و�أهداف
عمل المنظمات الن�سوية ،دون �أن ننفي عدم احترافية بع�ض المراكز الن�سوية في التعامل مع
الإعالم.
�أما عن الآليات التي يجب توافرها للإعالميين ولو�سائل الإعالم فهي كالتالي:
• يجب �إ�شراك الإعالميين في ور�ش العمل المتخ�ص�صة ،وجعلهم جزء ًا من تنفيذها.
• �إن�شاء �شبكة من الإعالميين المنا�صرين لق�ضايا المر�أة تتابع ن�شاطها �إلى جانب الجمعيات
الن�سوية ،مع الوزارات المعنية بال�شئون االجتماعية ،والقوانين والت�شريعات ،لما للإعالم من
دور في ال�ضغط المبا�شر للمتابعة.
• عقد حمالت منظمة ومكثفة ال�ستهداف و�سائل الإعالم المختلفة وتزويدها بمعلومات وبالغات
دائمة وت�شكيل �شبكات بريدية من �أجل التوا�صل والمتابعة الحثيثة.
• ت�شكيل لجان متخ�ص�صة لم ّد ج�سور حوارية مع الكتاب والم�ؤلفين والمخرجين ،والقائمين على
البرامج الحوارية االجتماعية التي يمكن �أن تطرح ق�ضايا المر�أة ومعالجتها وتقييمها وطرحها
بمو�ضوعية ومثابرة .
وركزت الأ�ستاذة �صباح الحالق � -أمينة �سر رابطة الن�ساء ال�سوريات� ،سوريا على العنف
�ضد المر�أة ال�سورية ،وخا�صة التحر�ش الجن�سي ك�أحد �أ�شكال هذا العنف وجهود المجتمع المدني
لمناه�ضته ،وقالت �إن ن�ساء العالم عانين من التمييز على مدى عقود طويلة في حياتهن العامة والخا�صة،
فالمر�أة تعاني منذ ت�شكلها في رحم �أمها حتى مماتها كما يقول المثل ال�شعبي (هم البنات للممات)
اقت�صر دورها على الإنجاب وتربية الأطفال والأعمال المنزلية المرهقة والمبلدة للعقل مما حرمها من
الم�شاركة في الحياة العامة ومن التعليم والعمل وغيرها من الحقوق،مما حدا بالن�ساء جميع ًا �أن يطلقن
ب�صوت واحد �أين حقوقنا نريدها كاملة دون �أي نق�صان .فالمر�أة في �أكثرية البلدان العربية تعتبر
وفق ًا للقوانين ربع �إن�سان في تعدد الزوجات ون�صف �إن�سان في الإرث وال�شهادة وال �شيء في الطالق
التع�سفي ،ومباح قتلها بحجة ما ي�سمى دافع ال�شرف ،ف�أين نحن و�شرعة حقوق الإن�سان.
نعتقد �أن م�شكلة العنف �ضد المر�أة ما تزال من �أعقد الم�شاكل التي تواجه الن�ساء ال�سوريات وذلك
لندرة الأبحاث والإح�صائيات ،لذا ف�إننا ن�ؤكد �أهمية �سن ت�شريع خا�ص بالعنف المنزلي لك�سر حاجز
ال�صمت حوله وتحويله من ال�ش�أن الخا�ص (�أ�سرار البيوت) �إلى ق�ضية �ش�أن عام .ولأنه بر�أينا ي�ستند
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�إلى نظرة مجتمعية تمييزية تجعله �أمرا �شائعا ومبررا ويكر�سها المواد التمييزية في القوانين ال�سورية
مما ي�ؤكد ب�أن �إلغاءها هو المرتكز لحماية و�أمن المر�أة ال�سورية من جميع �أ�شكال العنف.
وهناك عدة جهود حكومية للحد من هذه الظاهرة منها :م�شروع "الخطة الوطنية لحماية المر�أة
من العنف)"  2005الذي و�ضعته الهيئة ال�سورية ل�ش�ؤون الأ�سرة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات
ال�صلة الحكومية وغير الحكومية من منظمات وجمعيات المجتمع المدني وباحثين وباحثات ،يعتبر �إذا
ما تم اعتماده وتنفيذه �أف�ضل �إ�ستراتيجية ممكنة لمكافحة العنف �ضد المر�أة.
ون�صت الخطة الخم�سية العا�شرة ( )2010-2005في ف�صل تمكين المر�أة على �أنه �سيتم تعديل
القوانين والت�شريعات وتطبيق الإجراءات المتكاملة لمنع الإهانة ال�شخ�صية وممار�سة العنف �ضد
المر�أة والحد منه ،وكذلك تحديث وتطوير القوانين والت�شريعات الوطنية بما ين�سجم مع اتفاقية الق�ضاء
على جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة.
�أما عن جهود المجتمع المدني فتمثلت في الآتي:
•بد�أت الجمعيات بالعمل على مناه�ضة العنف �ضد المر�أة منذ 1995وذلك بالم�شاركة في ت�أ�سي�س
محكمة الن�ساء العربيات تحت �شعار ك�سر جدار ال�صمت.
•�شاركت رابطة الن�ساء ال�سوريات واالتحاد الن�سائي بالمحكمة وقدمت �شهادات ح ّية حول �أ�شكال
العنف �ضد المر�أة ال�سورية.
•تم �إطالق حملة "جرائم ال�شرف" عام  2005لموقع ن�ساء �سورية بال�شراكة مع الجمعيات
والمنظمات الن�سوية.
•تم ت�أ�سي�س تجمع �سوريات  8-جمعيات ن�سوية200 -عام وتكري�س اليوم العالمي لمناه�ضة
العنف �ضد المر�أة للحديث حول العنف �ضد المر�أة ال�سورية.
•في الوقت الراهن ،ال يوجد في �سورية �سوى م�أوى راهبات الراعي ال�صالح الذي ي�ستقبل
الن�ساء اللواتي بحاجة �إلى الحماية من العنف .وتم �إطالق خط الثقة في .2007/11/25
كما تم افتتاح م�أوى للن�ساء المعنفات في منت�صف  2008من قبل الجمعية الوطنية لتطوير دور
المر�أة بدعم من ال�سفارة اليابانية واليونيفم ال�ستقبال الن�ساء المعنفات وتقديم الدعم القانوني
والنف�سي لهن وكذلك خط للم�ساعدة.
ويعتبر التحر�ش الجن�سي بالإناث من �أكثر �أ�شكال العنف الم�سكوت عنها كونها ت�أتي غالب ًا من
ذكور العائلة مما ي�ؤدي لف�ضيحة للعائلة �إلى جانب التهديد القائم على حياة الفتاة والمر�أة من قبل
المتحر�ش وهذا ماب ّينته درا�سة �صدرت بالت�شارك بين �أربع جهات هي االتحاد الن�سائي والمكتب
المركزي للإح�صاء ،والهيئة ال�سورية ل�ش�ؤون الأ�سرة ،و�صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمر�أة
(اليونيفيم) عام � ،2006شملت الدرا�سة � 1891أ�سرة في  14محافظة �سورية ق ُّ�سمت �إلى � 970أ�سـرة
تنتمي �إلى (الح�ضر) ،و� 921أ�سرة تنتمي �إلى (الريف)،وبينت ب�أن امر�أة من كل �أربع ن�ساء ت�ضرب
في �سورية بناء على العينة ،و�إن ال�شتم ي�أتي في مقدمة االعتداءات التي تعر�ض لها �أفراد العينة بن�سبة
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 % 45.4وو�صلت عند الإناث الريفيات �إلى � ،% 52.5أما ال�ضرب فجاء في المرتبة الثانية �إذ بلغت ن�سبته
بين الإناث الريفيات �إلى  ،% 52.2تال ذلك التحر�ش من الجن�س الآخر بن�سبة  % 15.4عند الإناث في
الح�ضر (التحر�ش عن الح�ضر �أعلى مما هو في الريف)،ثم االعتداء الجن�سي ،بن�سبة  %4.5من �أفراد
العينة بن�سبة �أعلى عند الإناث في الريف عن غيرها،من المعطيات الهامة الأخرى للدرا�سة �أنه يظهر �أن
 %70.2من مجموع المعتدى عليهن ب�شكل عام تعر�ضن العتداء من �أحد �أفراد �أ�سرتهن ،مقابل % 13.6
كان المعتدي فيها �شخ�ص ًا معروف ًا م�سبق ًا ،و %8.6كان المعتدي �شخ�ص ًا غير معروف م�سبق ًا .وهذا ي�ؤكد
ب�أن العنف الأ�سري الذي يقع داخل المنازل هو الأهم والأكثر �شيوع ًا.
التو�صيات
لذلك نجد �أن من الأولويات:
 �إيجاد مادة في الد�ستور ال�سوري تن�ص �صراحة على عدم التمييز �ضد المر�أة.�إدانة العنف �ضد المر�أة بكل �صوره و�أ�شكاله وعدم التذرع ب�أي عرف �أو تقليد �أو اعتباراتللتن�صل من االلتزام بمنع العنف.
 �إ�صدار قانون خا�ص للعنف الأ�سري ي�ضمن حماية المر�أة منه بفر�ض عقوبات رادعة على منيمار�سه ،كما يحمي من يبلغ عن هذا العنف.
لهن ،وت�أهيل
 ت�سهيل الإجراءات القانونية �أمام الن�ساء �ضحايا العنف مع ت�أمين الحماية الالزمة ّعنا�صر و�ضباط �شرطة (خ�صو�ص ًا من الن�ساء) مخت�صين با�ستقبال �شكاوى ه�ؤالء الن�ساء
والتعامل معها باهتمام وجدية.
 افتتاح مراكز م�ساعدة قانونية للن�ساء �ضحايا العنف في جميع المحافظات بالتعاون مع نقابةالمحامين وجمعيات المجتمع المدني لت�أمين محاميات ومحاميين متطوعين يقدمون الم�ساعدة
القانونية له�ؤالء الن�ساء مجان ًا.
لهن
 توفير عدد من المراكز في المحافظات لإيواء الن�ساء �ضحايا العنف واال�ضطهاد تقدم َّالخدمات الطبية والنف�سية والمعونة والم�ساعدة القانونية وحتى ت�أمين عمل م�ؤقت عند الحاجة،
ون�شر معلومات على �أو�سع نطاق حول �أ�شكال الم�ساعدة المتاحة للن�ساء �ضحايا العنف و�سبل
الح�صول عليها.
 تخ�صي�ص غرف في الم�شافي العامة ال�ستقبال الن�ساء والفتيات المعنفات وتدريب الكادر الطبيعلى كيفية التعامل معهن.
 تعميق ن�شر الوعي بين الن�ساء للتقدم بال�شكاوى في حال ح�صول العنف �ضدهن من �أي كان. تعديل قوانين الأحوال ال�شخ�صية للطوائف كافة وقانون العقوبات والجن�سية بما يتوافقوالخطة الخم�سية العا�شرة ويكفل الم�ساواة التامة للمر�أة والرجل بالحقوق والواجبات،
ويحميها من المرجعيات القانونية المكر�سة للعنف �ضدها.
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تو�صيات خا�صة بالإعالم
 تنظيم حمالت توعية وتثقيف بوا�سطة و�سائل الإعالم (خا�صة التليفزيون) والمنظمات ال�شعبيةوجمعيات المجتمع المدني لتو�ضيح الآثار ال�ضارة عن العنف فردي ًا واجتماعي ًا ،ون�شر الوعي
حول �سبل التوا�صل دون عنف و�أهمية الحوار واحترام الآخر.
 حث وت�شجيع كتّاب الدراما وال�سيناريو وتوفير المعلومات ،والتدريب المالئم لهم لتقديم �أعمالتلفزيونية و�إذاعية بعيد ًا عن ال�صورة التقليدية والنمطية للمر�أة ،وبما ين�سجم مع معايير النوع
االجتماعي وتعزيز الثقة بقدرات و�إمكانات وتح�سين النظرة �إلى الأدوار التي يمكنها القيام بها
وتر�سيخ مبد�أ الم�شاركة بين الرجل والمر�أة على �صعيد الأ�سرة والمجتمع.
 دعم البحوث والدرا�سات الميدانية المتعلقة بالعنف �ضد المر�أة وتعزيز م�س�ألة ت�صنيفالإح�صاءات ح�سب الجن�س والتدقيق الجندري لتبيان التمييز �ضد المر�أة ،وت�سجيل حاالت
العنف التي تقع على المر�أة من وقائع المحاكم ومراكز ال�شرطة لبيان حجم انت�شار هذه
الظاهرة.
 �إن�شاء �شبكة وطنية لر�صد وتتبع وتحليل حاالت العنف �ضد المر�أة وذلك لتقديم بيانات مف�صلةوذات م�صداقية عن حاالت العنف �ضد المر�أة وذلك لتقديم هذه البيانات للر�أي العام ولأ�صحاب
القرار.
 �إ�صدار دليل وطني لحماية المر�أة من العنف ي�ضم كل الت�شريعات الوطنية والمواثيق الدوليةالمتعلقة بحماية المر�أة من العنف مع �شرح مف�صل لتعريف العنف �ضد المر�أة و�أ�شكاله ،وطرق
محاربته و�أ�ساليب التعامل والحماية للمر�أة المعنفة ليكون م�ساعد ًا لجميع الجهات الم�شاركة
في الخطة الوطنية.
 �إ�صدار برو�شورات وكتيبات توزع على الن�ساء مجان ًا في كل الأماكن المتاحة وخا�صة فيعيادات تنظيم الأ�سرة والم�ستو�صفات ال�صحية يو�ضح للن�ساء حقوقهم القانونية وكيفية
الت�صرف والإبالغ في حال تعر�ضهم للعنف.
واختتمت �أ�ستاذة "�صباح" قائلة� :إن ك�سر جدار ال�صمت حول جميع �أ�شكال العنف �ضد المر�أة
هي م�س�ؤوليتنا جميعا.
و�أت�ساءل كم امر�أة من الم�شاركات تعر�ضت للعنف وهي �صامتة؟؟
بد�أت الأ�ستاذة عائ�شة را�شد  -محامية وع�ضو جمعية الحقوقيين ورئي�سة لجنة المحامين
 الإمارات بو�صف التحر�ش الجن�سي حيث قالت� :إنه �إرهاب �ضد المر�أة يدخل في دائرة الم�سكوتعنه �سيا�سي ًا واجتماعي ًا ،هذه الظاهرة التي يحاول المجتمع بكل طبقاته ال�سيا�سية واالجتماعية �إ�سدال
ال�ستار عليها تتعدى على كرامة الإن�سان وتنتهك حقوقه الفردية واالجتماعية� .إن التحر�ش الجن�سي الذي
تتعر�ض له المر�أة العربية خا�صة في ميدان العمل يجب طرحه ب�صورة مختلفة عن �صورته النمطية،
فالتحر�ش ال يكون فقط باالعتداء المبا�شر ،ولكن يمكن �أن يكون عن طريق اللفظ �أو النظرة �أو الحركة
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وحتى عن طريق الإغواء للموظفات ال�صغيرات �أو عبر و�ضع ال�شروط على المر�أة في العمل ،ب�أن تكون
�صغيرة و�أحيانا جميلة ومثيرة �إذا كانت �ستعمل في وظائف بها تعامل مع الجمهور.
ويرى البع�ض �أن هذا ال�سلوك قد تف�سره نظرة العالم العربي �إلى المر�أة بحكم التقاليد والعادات
الرجعية والفهم المغلوط للدين ،على �أنها ج�سد للمتعة فقط ،بالإ�ضافة �إلى �أ�سباب� ،إما �سيكولوجية
مح�ضة وبالتالي مر�ضية� ،أو �سو�سيولوجية نابعة من نظرة الرجل للمر�أة ك�أنثى فقط ،دون اهتمام
بمهاراتها وكفايتها المهنية.من جهة �أخرى يمكن الربط بين التحر�ش الجن�سي بانت�شار الف�ساد،
وغياب الرقابة في العالم العربي ،فالف�ساد المالي والإداري في الم�ؤ�س�سات العربية ي�ؤدي ب�صورة ما
�إلى الف�ساد الأخالقي ،خا�صة و�أن الكثير من حاالت التحر�ش الجن�سي �ضد المر�أة في العمل تنتج من
ر�ؤ�سائها الرجال؛ لما يتمتعون به من �سلطة ونفوذ وانعدام الرقابة.
ولقد انت�شرت م�ؤخرا دعوى ف�صل المر�أة وحجبها خوفا من االعتداءات الجن�سية هذه الدعوي
،تختزل الكائن الب�شري في الجانب البيولوجي والجن�سي الأمر الذي يمثل تغييب لكيانه الآخر الإن�ساني
الثقافي االقت�صادي االجتماعي ال�سيا�سي ،فالعي�ش الم�شترك قائم �أ�سا�سا على قدرة الإن�سان على
االرتقاء من الطبيعة �إلى الثقافة ومن الهمجية �إلى الح�ضارة ويرتكز على تميزنا بخلق الو�سائط بيننا
وبين المتعة ،وقدرتنا على ت�أجيل تحقيق الرغبة المبا�شرة و�إرجائها والت�سامي بها  .يكمن الخال�ص
من هذه الظاهرة في رف�ضها والت�صدي للأ�شخا�ص الذين يرتكبون هذا النوع من الأفعال ورف�ضهم
في المجتمعات ،كما يجب �أن يتم �إدخال مادة في قانون العقوبات خا�صة بجريمة التحر�ش الجن�سي
والبد من التوعية الدينية والرجوع �إلى ال�شريعة الإ�سالمية وتفعيل تطبيق الحدود الإ�سالمية ل�ضمان
عدم العودة لمثل هذه الأفعال ،كما �أنه من الأهمية بمكان القيام بحمالت التوعية من �أجل تثقيف الن�ساء
والمجتمع عن كيفية تجنب مثل هذه الأفعال وكيفية الت�صرف حيالها كما �أن هناك دورا قويا للم�ؤ�س�سات
الأهلية في الت�صدي لظاهرة التحر�ش يتمثل في تكاتف الجهود بين الم�ؤ�س�سات الأهلية والم�ؤ�س�سات
الدينية للت�صدي لهذه الظواهر وردع الفاعلين.
ثم تطرقت الأ�ستاذة عائ�شة للحديث عن الإعالم باعتباره �سالح ذو حدين �أحدهما يكر�س للعنف
�ضد المر�أة من خالل تقديمه �إياها ب�صورة غير الئقة ويقدمها ك�سلعه ،والآخر ب�إمكانه �أن يعلى من �ش�أن
المر�أة وي�ساهم في الق�ضاء على العنف �ضدها فطرحت ت�سا�ؤل هام وهو:
هل ي�ساهم الإعالم في زيادة ظاهرة العنف والتحر�ش �أم �أنه يردعها؟
يمكن القول بان الإعالم �سالح ذو حدين �إحدهما �إيجابي والآخر �سلبي؛ فالإعالم من الممكن �أن يزيد
من تفاقم هذه الظاهرة وذلك من خالل القنوات الف�ضائية الإباحية التي تبث عبر �شا�شات التلفاز وتغزو
عقول الب�شر وذلك من �أجل التربح غير الم�شروع كما انه يمكنه الحد من هذه الظاهرة من خالل ت�سليط
ال�ضوء على هذه الق�ضية بهدف التو�صل لحلول جذرية لها وعلى ذلك فانه يجب تطوير وتح�سين دور
الإعالم في عر�ض وتقديم �أ�شكال ومظاهر التحر�ش بالن�ساء ،وكذلك كافة �أ�شكال العنف �ضدهن �سواء كان
هذا العنف منزليا �أو مجتمعيا ،ج�سميا �أو نف�سيا،ماديا �أو معنويا ووكذلك �آثاره ال�سلبية لي�س على المر�أة
وحدها ولكن على تقدم المجتمع ككل.
�أما الأ�ستاذة عبير البربري � -أ�ستاذ علم نف�س ،الجامعة الأمريكية بالقاهرة فبد�أت ورقتها
بالحديث عن ظاهرة التحر�ش الجن�سي ومدي انت�شارها و�آثارها ال�سلبية ،ثم تطرقت �إلي تجربة م�صر
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في مواجهة ظاهرة التحر�ش الجن�سي ،و�أ�شارت �إلى �أن المجتمع المدني يحاول �إيجاد حلول لهذه
الم�شكلة عن طريق الحمالت والمناق�شات والدرا�سات ومختلف الو�سائل ،وفي محاولة لمواجهة هذه
الظاهرة قامت الأعمال التطوعية،وبد�أت حملة �ضد التحر�ش ،تعتمد على مجموعة من الكوادر الب�شرية
وقد تم تنظيم اجتماعات وعمل مناق�شات وور�ش عمل ،كان ذلك �إثر �أحداث عام  2006التي حدثت و�سط
القاهرة �أول �أيام العيد ،حيث قامت مجموعة من ال�شباب بالتحر�ش بالفتيات وتمزيق مالب�سهن ومحاولة
اغت�صابهن ،وبو�صفي �أ�ستاذة �أُدر�س للطلبة الأجانب فقد �شعرت بالكثير من الحرج بعد هذه الواقعة،
وبد�أ الت�شبيك مع منظمات المجتمع المدني والمركز الم�صري لحقوق المر�أة وحملته التي بد�أها عام
 2005حملة" �شارع �آمن للجميع " ثم ا�ستكملها بعد ذلك ب�أكثر من درا�سة عن التحر�ش الجن�سي في
م�صر و�آثاره ال�سلبية.
�أما �إذا تطرقنا �إلي الإعالم وق�ضايا العنف �ضد المر�أة ،فقد حذرت درا�سة �أعدتها د�.إينا�س �أبو
يو�سف ع�ضو لجنة الإعالم بالمجل�س القومي للمر�أة حذرت من تركيز الدراما على مظاهر العنف �ضد
المر�أة باعتبارها �أحد الأ�سباب الرئي�سية لل�صراع في الأعمال الدرامية ،وهو ما يمكن �أن ي�ؤدي في نفو�س
المتلقين �إلي تر�سيخ العنف �ضد المر�أة ،كما حذرت من المعالجات الإعالمية للجرائم التي ترتكبها
المر�أة ،حيث يتم ت�صويرها على �أنها ظواهر تت�سق مع طبيعتها وت�ؤكد على عدم عقالنية المر�أة و�إبرازها
ب�صورة انتقامية وذلك بن�سبة %2.40يليها ،التعامل مع المر�أة كج�سد وعن�صر جذب في الإعالنات
والفيديو كليب بن�سبة  ،% 8.6هناك بع�ض المعالجات الإعالمية التي ت�ؤدي �إلي تكري�س ال�صورة الدونية
للمر�أة والتحقير من �ش�أنها والتي جاءت في المرتبة الأولي بن�سبة ، % 68و لقد �أظهرت الدرا�سة من
خالل تحليل الخطاب الإعالمي �أنه يركز على العنف الأ�سري المعنوي �أكثر من العنف الأ�سري الج�سدي
الذي ما زال يعتبر من التابوهات التي يتحرج الإعالم من التعر�ض لها بالمعالجة ،حيث جاء العنف
الأ�سري المعنوي بن�سبة  % 1.74في مقابل ن�سبة  % 9.25للعنف الج�سدي ،وتمثلت ق�ضايا العنف
الأ�سري المعنوي في �إهانة الزوج لزوجته بن�سبة %12من �إجمالي ق�ضايا العنف الأ�سري ،تالها التعنت
في الطالق بن�سبة  ،% 8.15ثم ق�سوة �أفراد الأ�سرة على الفتيات و�سوء معاملتهن بن�سبة ،% 2.11ثم
الخيانة الزوجية ، % 4.8وبفارق ب�سيط ت�صوير المر�أة كزوجة م�ستبدة بن�سبة .% 3.8
يمكننا القول ب�أن هناك نوع ًا من العنف يمار�س على المر�أة عبر و�سائل الإعالم وينق�سم �إلي ق�سمين
�أ�سا�سيين ،الق�سم الأول هو المنتجات الإعالمية الم�ستمدة من الواقع� ،أي الأخبار والتقارير ومقاالت
الر�أي والأفالم الت�سجيلية والبرامج المختلفة .والق�سم الثاني هو المنتجات الإعالمية الفنية والإبداعية
الم�ستمدة من الخيال والفكر ،كالتمثيليات والم�سل�سالت والأفالم ،وللمفارقة نجد �أن العنف الذي يقع
على المر�أة في الق�سم الأول� ،أقل بكثير مما هو عليه في الق�سم الثاني ،وخا�صة في الإنتاج ال�سينمائي
والتليفزيوني .فالتغطية الإعالمية في ال�صحافة العربية التي تتناول ق�ضية العنف �ضد المر�أة هي �إما
غير مالئمة �أو منحازة �أو مجتز�أة �أو �سريعة.
واختتمت �أ�ستاذة "عبير"بالت�أكيد على �أهمية التنبه للدور المهمة الذي يلعبه الإعالم ،و�أكدت �أننا
على ثقة ب�أن الإعالم لما له من ثقل يمكن �أن ي�ساهم في حل م�شكلة العنف �ضد الن�ساء ومن بينها جريمة
التحر�ش الجن�سي وذلك عن طريق :تغيير و�ضع المر�أة في الحياة العامة والخا�صة ،من خالل تغيير
واقع التكتم وال�سرية ،و�إظهار الحقائق للنا�س و�صناع القرار، وت�شجيع الن�ساء على التبليغ عند مواجهة
العنف .كما �أنه يجب العمل على و�ضع �إطار �إعالمي لمنا�صرة ق�ضايا المر�أة، و�إعادة النظر فيما تبثه
و�سائل الإعالم ،وحثها على تغيير ال�صورة النمطية عن للمر�أة.
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وتحدث الأ�ستاذ ماجد العي�سي  -رئي�س ق�سم الخدمات الطبية واالجتماعية ببرنامج الأمان
الأ�سري الوطني -المملكة العربية ال�سعودية في ورقته عن التحر�ش الجن�سي بالن�ساء في المملكة
العربية ال�سعودية ب�شكل فيه كثير من الجر�أة ،مقارنة بالظروف الثقافية واالجتماعية بالمملكة،حيث قال
�أنه بالرغم من محاوالت التقليل من �شان هذه الممار�سات �أو ن�سب حدوثها وذلك لتبرير جوانب الق�صور
في الوقاية منها من جانب والت�صور القا�صر لدى البع�ض بوجوب المحافظة على نموذج المملكة كدولة
عربية �إ�سالمية رائدة بعدم التطرق لهذه المو�ضوعات من جانب �آخر .ف�إن هناك تناف�س بين الإعالم
االلكتروني والإعالم المقروء والمرئي والم�سموع في ر�صد ظاهرة التحر�ش الجن�سي �ضد المر�أة في
ال�سعودية.
ثم �أردف ،بالرغم من ذلك هناك �صرامة فيما يتعلق بالإجراءات المرتبطة بتجريم التحر�ش
والمعاقبة عليه� ،إ�ضافة لذلك الرف�ض االجتماعي لهذه الممار�سات على الرغم من تحميل البع�ض المر�أة
جانب ًا من الم�سئولية �سواء لظروف الحدث الزمنية �أو المكانية �أو مظهر المر�أة �أو �سلوكها.ثم تحدث
بعد ذلك عن التحر�ش بالن�ساء في مختلف الأماكن وزيادته في �أماكن العمل التي ال يتم فيها الف�صل بين
الجن�سين ،ف�أكد �أن مظاهر التحر�ش بالمر�أة تت�ضمن التحر�ش داخل الأ�سرة وفي �أماكن العمل والأماكن
العامة ،الترفيهية ،التعليمية ،و�سائل االت�صال الحديثة ،وال�شبكة العنكبوتية.يزداد وان كان التحر�ش في
�أماكن العمل ال يزال محدود ًا نظر ًا لأن �أماكن العمل تف�صل بين الجن�سين (فيما عدا القطاع ال�صحي).
ولكن مع تزايد �أماكن العمل الم�شتركة وخا�صة في القطاع الخا�ص حدثت زيادة فعلية في معدالت
التحر�ش التي يتم الإبالغ عنها خا�صة �إذا ما كانت الجهة تحوي جهات رقابية يتم تقديم ال�شكوى لها،
وعقوبات التحر�ش في مجال العمل رادعة وهي مف�صلة يحددها نظام العمل ال�سعودي.
�أما الأماكن العامة والترفيهية فهما و�إن كانتا م�شتركتين للجن�سين �إال �أن هناك ت�ضييق ًا على
الذكور ال�شباب والمراهقين ي�صل �إلى درجة حرمانهم من التواجد ،وعلى الأخ�ص �إذا كانوا في �شكل
مجموعات في هذه الأماكن من قبل رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجهة الر�سمية التي
تتولى مراقبة االلتزام بالآداب العامة.
وعلى الرغم من هذا الت�ضييق ف�إن هناك تجاوزات خا�صة عندما ينتقل �إلى ال�شارع الذي ت�صعب
ال�سيطرة عليه والذي ال ترغب الن�ساء في ال�سير فيه بمفردهن لأنهن عر�ضة للتحر�ش ال محالة على ح�سب
قولهن� .إن و�سائل الموا�صالت داخل المدينة ما هي �إال بيئة خ�صبة افترا�ضي ًا للتحر�ش .فالمر�أة ال يحق
لها قيادة �أية مركبة وال توجد موا�صالت عامة على م�ستوى مالئم يمكن للمر�أة ا�ستعمالها ،وبالتالي ف�إن
المر�أة تتنقل ب�سيارتها الخا�صة ولكن بقيادة رجل في غالب الأحوال �أجنبي عنها – �سائق خا�ص – �أو
ب�سيارات م�ست�أجرة يقودها غرباء ،وكثير ًا ما تتغا�ضى المر�أة عن هذه التحر�شات خا�صة اللفظية نظر ًا
لحاجتها الما�سة للتنقل ،والتحر�ش في الأماكن العامة يعد جريمة يتم التعامل معها من قبل هيئة الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر ورجال ال�شرط قبل تقديمها للق�ضاء للحكم فيها بتعزيز المتهمين الذين
كثير ًا ما تت�ضمن الأحكام ال�صادرة �ضدهم �أحكام ًا بالجلد �أو ال�سجن فترات ق�صيرة �إلى متو�سطة الطول.
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�أما في الم�ؤ�س�سات التعليمية واالجتماعية فالف�صل التام بين الجن�سين وفي كل المراحل ربما يحد
من التحر�ش بين الجن�سين داخل الم�ؤ�س�سة ،ولكن يبقى التحر�ش خطر ًا يحيط بالفتاة فور خروجها .كما
�أن هناك ممار�سة جديرة باالهتمام والدرا�سة وهي تحر�ش الفتيات المثليات �سواء �أفراد ًا �أو مجموعات
بالفتيات الأخريات.
�أما بالن�سبة للتحر�ش الجن�سي بين المحارم في داخل الأ�سرة ف�إن البيانات الأولية محدودة
الم�صادر ت�شير �إلى �أن ن�سبة التحر�ش �أو االعتداء الجن�سي ت�شكل  %10من مجمل العنف الأ�سري في
�سن الطفولة وتتراوح بين  %10-2الحق ًا �ضمن درا�سات لبيانات ق�ضايا العنف الأ�سري الم�سجلة لدى
الم�ؤ�س�سات المجتمعية.
والجدير بالطرح والمناق�شة هو ما يتعلق بالتحر�ش الجن�سي بالفتيات عبر و�سائل االت�صال
الحديثة و�شبكة االنترنت ،حيث �أن هذه الو�سائل الحديثة نوع تتيح للمتحر�ش �إخفاء هويته الحقيقية،
وبالتالي ممار�سة هوايته دون �أن يتجاوز عقابه حظر دخوله المنتدى االلكتروني في �أ�سو�أ الأحوال،
وبالتالي ف�إن مثل هذه الو�سائل تعد المف�ضلة والأكثر �أمان ًا لدى المتحر�شين وتتيح مجا ًال �أو�سع لالبتزاز
والتغرير واال�ستغالل الجن�سي من خالل �سهولة تداول ملفات ال�صور والفيديو وغرف الحوار الخا�صة.
ومع �صدور نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ال�سعودي مطلع العام 2008م �أتيحت الفر�صة لمعاقبة
المتحر�شين بعقوبات رادعة تت�ضمن الحب�س والغرامة ت�صل لماليين الرياالت فيما لو تم �إثبات الجرم
وهو الأمر الأ�شد �صعوبة والذي البد �أن تجاري قدرات المحققين فيه التقنيات الحديثة والمتجددة دوم ًا.
وفي �سابقة ق�ضائية هذا العام تم الحكم في جريمة تحر�ش �إلكترونية �ضحيتها فتاة بعقوبات م�شددة مما
يدخل قانون العقوبة حيز التطبيق الفعلي.
ثم تطرق الدكتور ماجد لدور الإعالم في الت�صدي للتحر�ش الجن�سي فقال� :إن ال�صحافة
االلكترونية ومنتديات الر�أي العام قد �ساهمت في ر�صد �أحداث التحر�ش في ال�سنوات الأخيرة وعملت
على تعبئة الر�أي العام �ضدها و�ضد �أي بطء في مقا�ضاتها ،ودعت لت�شديد العقوبات ب�ش�أنها كما حدث
في ق�ضية نفق النه�ضة والدعوة لنق�ض �أحكام ت�ضمنت الإدانة ل�ضحايا التحر�ش �أو االعتداء كما ح�صل
في ق�ضية فتاة القطيف ال�شهيرة.
واختتم الأ�ستاذ .ماجد كلمته بالت�أكيد على �ضرورة التوعية ب�أهمية التربية الجن�سية في المنزل
والمدر�سة ومنذ مراحل مبكرة وللجن�سين منطلقين من الآية الكريمة }قل للم�ؤمنين يغ�ضوا من
�أب�صارهم ويحفظوا فروجهم ذلك �أزكى لهم{ �صدق اهلل العظيم.
وقدم الأ�ستاذ عبد اهلل خليل  -المحامي لدي محكمة النق�ض وخبير القانون الدولي لحقوق
الإن�سان -م�صر ورقة ركز فيها على دور الحمالت الدولية المحلية في مكافحة العنف �ضد المر�أة
حيث قال �إن جهود الدفاع عن المر�أة ،ال �سيما الحمالت المنفذة لتعرية العنف �ضد المر�أة والإبالغ
عن عدم مقبوليته ،ذات �أهمية بالغة لتن�شيط التغيير وتعتبر من الممار�سات الجيدة لتعزيز وعي المر�أة
بحقوقها وب�سبل االنت�صاف والخدمات المتاحة لها ،وقد بد�أت هذه الحمالت على �شكل مبادرات من
الحركة الن�سائية ،وكثي ًرا من الحكومات تدرجها الآن بانتظام في ا�ستراتيجيات التوعية والمنع.
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وت�ستخدم الحمالت و�سائل مختلفة مثل الم�سرح ،والبيانات العملية ،والمراقبة ،والمطبوعات ،والإذاعة،
والتلفزيون ،و�شبكة الإنترنت.
وتنظم المنظمات غير الحكومية كل عام منذ عام  ١٩٩١حملة عالمية بعنوان  ١٦يو ًما من الن�شاط
�ضد العنف القائم على �أ�سا�س الجن�س �ضد المر�أة" في الفترة من  ٢٥ت�شرين الثاني/نوفمبر حتى ١٠
كانون الأول/دي�سمبر؛ �شاركت فيها مجموعات من كل بلد في العالم تقري ًبا .ت�ضع الحملة مجموعة
مواد عمل عالمية ومواد محلية للتوعية بالعنف �ضد المر�أة وربطه ب�أحداث وق�ضايا �أخرى ،مثل فيرو�س
نق�ص المناعة الب�شرية/متالزمة العوز المناعي المكت�سب (الإيدز) .وتهيئ الحملة � ً
أي�ضا منتدى عالميا
للمنظمين لو�ضع اال�ستراتيجيات وتبادلها.
في �سنة ِّ ٢٠٠٥
،نظمت �أن�شطة في  ١٣٠بل ًدا� ،شاركت فيها م�ستويات وقطاعات مختلفة من
الحكومة و�أجزاء من منظومة الأمم المتحدة ،ومنظمات غير حكومية دولة ومحلية .وتم ِّثل حملة "ال�ستة
ع�شر يو ًما من الن�شاط" م�شار َكة الحكومة في حملة بد�أها المجتمع المدني ،وكذلك ا�ستخدا ًما فعاال
و�إبداعيا لتكنولوجيات الإعالم واالت�صاالت �أما بالن�سبة للحمالت المحلية.
فيمكن ال�ستراتيجيات التعبئة على م�ستوى المجتمع المحلي �أن ت�ساهم في منع العنف �ضد
المر�أة وتنطوي الممار�سة الجيدة في تعبئة المجتمعات المحلية على عملية ت�شاركية .و�إ�شراك جميع
الم�ستويات في المجتمع ،بما في ذلك ممثلو الحكومات المحلية ،وقادة المجتمع المحلي ،والمنظمات
غير الحكومية ،والمجموعات الن�سائية.ففي ا�سكتلندا نظمت حملة وطنية ا�ستمرت �أكثر من خم�س
�سنوات ،لمنع الت�سامح من ًعا بات ًا تربط بين االغت�صاب والتحر�ش الجن�سي والعنف العائلي واالعتداء
الجن�سي على الأطفال .قامت بتنفيذ حملة منظمة غير حكومية تدعمها الدولة.وقد ا�ستفاد الم�شروع من
تقنيات الت�صميم الت�صويري والت�سويق االجتماعي ،با�ستخدام �صور الفتة لالنتباه �إلى جانب �شعارات
ال ت�سامح فيها ،مثل "ال حق لأي رجل" ،عر�ضت على لوحات جداريه كبيرة وعلى الحافالت وغيرها من
الأماكن العامة.
كما نظمت الحكومة الأ�سترالية حملة في �سنة  ٢٠٠٤لإدانة العنف العائلي والجن�سي .وا�شتملت
هذه الحملة على �إعالنات تجارية على التلفزيون والإذاعة وال�سينما والمجالت،وكتيب معلومات عن
الأ�سرة ،ومجموعة مواد تدريبية ،وموقع على �شبكة الإنترنت ،وخط هاتفي �ساخن يعمل � ٢٤ساعة في
اليوم في كل �أنحاء الدولة.
َّ
ونظمت حكومة الدانمارك حملة �شاملة في �سنة � ٢٠٠٣شملت البلد ب�أ�سره حول مو�ضوع "�أوقفوا
ِّ
ال�صمت".نظمت الحملة باللغات الدانمركية والإنجليزية والعربية والتركية
العنف �ضد المر�أة اك�سروا
وال�صومالية؛ وكانت تهدف �إلى ك�سر التحريم المحيط بالعنف �ضد المر�أة ،و�إبالغ الن�ساء بحقوقهن
والخيارات المتاحة لهن.
وقامت رابطة ن�ساء تنزانيا العامالت في مجال الإعالم ،وهي منظمة غير حكومية ،بحملة �إعالمية
�شاملة في �سنة  ١٩٩٨للعمل على �سن قانون الأحكام الخا�صة للعنف الجن�سي،وهو قانون يجرم ختان
الإناث .وا�ستخدمت الحملة درا�سات ا�ستق�صائية اجتماعية و�صحافية،وبرامج �إذاعية ،ون�شرات �أخبار
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وبرامج خا�صة تلفزيونية ومتعددة الو�سائط .وا�شتملت الحملة على تفاعل بين المنظمات غير الحكومية
والعاملين في و�سائط الإعالم وممثلي الم�سرح.و�أنتجت مواد تعليمية ومجموعات مواد �إعالمية وبيانًا
دوليا ،وموق ًعا على الإنترنت.
وفي دير البر�شا في محافظة المنيا ب�صعيد م�صر ،حيث يمار�س ختان الإناث على نطاق وا�سع،
ا�ستخدمت المنظمات غير الحكومية تعبئة المجتمعات المحلية لإبالغ القادة المحليين والدينيين بالآثار
ال�ضارة لهذه الممار�سة .ومد ه�ؤالء القادة �أيديهم لم�ساعدة الأ�سر الواقعة في مجاالت نفوذهم .وو�ضع
القرويون عق ًدا اجتماعيا التزم بموجبه كل �شخ�ص في القرية بو�ضع حد لهذه الممار�سة فوافق الوالدان
على عدم �إخ�ضاع بناتهن للختان ،ووافق ال�شباب على الزواج من البنات غير المختنات ،ووافق من
يمار�سون عملية الختان على �إنهاء عملهم هذا.
العمل مع الرجال
ال يمكن �أن ينجح الن�ضال لتحويل العالقات بين الجن�سين والق�ضاء على العنف �ضد المر�أة دون
�إ�شراك الرجال .وثمة �أمثلة واعدة الئتالفات يعالج فيها الرجال الحاجة �إلى و�ضع حد لتغا�ضي المجتمع
المحلي عن العنف �ضد المر�أة وت�أييد الأدوار القيادية للن�ساء .ا�شتملت ا�ستراتيجيات �إ�شراك الرجال في
منع العنف �ضد المر�أة على العمل على التوعية بالق�ضية مع مجموعات منظمة – مثل الجهاز الع�سكري،
ونقابات العمال ،والفرق الريا�ضية ،وال�شرطة والجامعات وال�شركات ونقابات العمال.
�إ�ستخدام و�سائط الأخبار وتكنولوجيا المعلومات
تدريب ال�صحافيين وغيرهم من العاملين في و�سائط الإعالم ،الذين يكتبون عن العنف �ضد المر�أة،
ممار�سة واعدة ،لأنها ت�ستطيع تح�سين نوعية التقارير الإعالمية والم�ساهمة في زيادة وعي
وتوعيتهم
ٌ
الجماهير وفهمها لأ�سباب العنف �ضد المر�أة وعواقبه ،كت�شكيل مجموعة ات�صال لر�صد العنف العائلي
الذي يرد ذكره في ال�صحف وتقديم التدريب للأ�شخا�ص العاملين في و�سائط الإعالم في مو�ضوع العنف
�ضد المر�أة ،وت�شجيعهم على الكتابة عن ق�ضايا العنف بطريقة ح�سا�سة لم�شاعر ال�ضحايا.
كما تطرق ال�ستخدام و�سائط الإعالم ال�شعبية فيما و�صفة باال�ستخدام الإبداعي ،فقال� :إن
الو�صول �إلى جماهير �أو�سع نطا ًقا هو � ً
أي�ضا ممار�سة واعدة لدعم الحمالت ومن الأمثلة على ذلك ت�سجيل
�شريط فيديو مو�سيقي يتناول العنف العائلي وتمكين الناجيات من العنف و�ضمان �أو�سع توزيع له.
كما �أن ا�ستخدام و�سائل االت�صال الحديثة كالهاتف الخلوي و�شبكة الإنترنت ممار�سة جيدة لن�شر
المعلومات على نطاق وا�سع وال�سماح بالتفاعل بين �أ�صحاب الم�صالح في مواقع مختلفة �شبكة الإنترنت
كمنتدى دولي للتوعية بالمعلومات وتحليلها ون�شرها وتبادل الممار�سات الجيدة في الق�ضاء على العنف
�ضد المر�أة.
اختتم الم�ؤتمر ب�شكر الأ�ستاذة نهاد �أبو القم�صان للح�ضور والم�شاركين وفريق العمل الذى بذل
جهدا م�ضنيا حتى يخرج الم�ؤتمر فى �أف�ضل �صورة ،ودعت الم�شاركين �إلى اال�ستمرارية والد�أب والعمل
الجاد فى �سبيل الق�ضاء على التحر�ش الجن�سى فى المنطقة العربية ،ثم قامت الأ�ستاذة �أمينة �شفيق
بعر�ض �إعالن القاهرة "من �أجل مجتمع خال من العنف" على الح�ضور.
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�إعالن القاهرة
خال من العنف �ضد المر�أة"
"من �أجل مجتمع عربي
ٍ

اجتمع ممثلو وممثالت �سبع ع�شرة دولة في م�ؤتمر "التحر�ش الجن�سي ..كعنف اجتماعي
وت�أثيره على الن�ساء" ,الذي نظمه المركز الم�صري لحقوق المر�أة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة
لل�سكان والهيئة ال�سويدية للتعاون الدولي ,في القاهرة في الفترة من  14/13دي�سمبر  .2009وناق�ش
الحا�ضرات والحا�ضرون مفاهيم العنف الحادث في المنطقة العربية مع التركيز على العنف �ضد المر�أة
و�سبل و�ضع القوانين المناه�ضة له مع تو�ضيح �إجراءات تفعيلها بما ي�سمح بالإقالل من ظاهرة العنف
التي تحدث في المجتمعات العربية .كما تبادل الحا�ضرون والحا�ضرات الخبرات الوطنية في الأقطار
العربية في مجال مناه�ضة العنف المجتمعي خا�صة التحر�ش �ضد المر�أة و�ألقوا ال�ضوء على �سبل تطوير
التن�سيق بين منظمات المجتمع المدني في الأقطار العربية من �أجل خلق �أ�شكال التعاون.
واتفقنا نحن الم�شاركات والم�شاركين على �إ�صدار هذا الإعالن
باتت ظاهرة العنف �ضد المر�أة ظاهرة عالمية تعانى منها ن�ساء كل بلدان العالم �سواء في ال�سلم
�أو في الحرب ومن ثم حظيت باهتمام المجتمع الدولي .ويدرك الحا�ضرات والحا�ضرون �أن ال�شرعة
الدولية لحقوق الإن�سان بدءا من الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان مرورا بالعهد الدولي للحقوق المدنية
وال�سيا�سية ،والعهد الدولي للحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة و�إعالن الق�ضاء على العنف �ضد المر�أة والإعالن الإفريقي لحقوق
الإن�سان ،وت�ضمنت جميعا مواد ت�ضفى الحماية على الن�ساء وتولى ق�ضية التحر�ش بهن اهتماما خا�صا،
وتعده انتهاكا مبا�شر ًا لحقوق الن�ساء.
فقد �أكد الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان ال�صادر عام  1948في مادته الأولى على �أن "يولد جميع
النا�س �أحرار ًا".
ثم عرف الإعالن العالمي للق�ضاء على العنف �ضد المر�أة ,العنف "ب�أنه �أي فعل عنيف قائم على
�أ�سا�س الجن�س ينجم عنه �أو يحتمل �أن ينجم عنه �أي �أذى �أو معاناة ج�سمية �أو جن�سية �أو نف�سية للمر�أة
بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل �أو الإكراه �أو الحرمان التع�سفي من الحرية� ،سواء وقع ذلك
في الحياة العامة �أو الخا�صة".
كما ت�ضمن الإعالن عنا�صر جرائم التعدي الجن�سي على المر�أة بالتف�صيل على النحو التالي:
	.1العنف الج�سدي والجن�سي والنف�سي الذي يحدث في �إطار الأ�سرة ،بما في ذلك ال�ضرب والتعدي
الجن�سي على �أطفال الأ�سرة الإناث ،والعنف المت�صل بالمهر ،واغت�صاب الزوجة ،وختان
الإناث ،وغيره من الممار�سات التقليدية الم�ؤذية للمر�أة ،والعنف غير الزوجي والعنف المرتبط
باال�ستغالل.
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	.2العنف الج�سدي والجن�سي والنف�سي الذي يحدث في �إطار المجتمع العام ،بما في ذلك االغت�صاب،
والتعدي الجن�سي ،والتحر�ش الجن�سي ،والتخويف في مكان العمل ،وفي الم�ؤ�س�سات التعليمية
و�أي مكان �آخر ،واالتجار بالن�ساء ،و�إجبارهن على البغاء.
	.3العنف الج�سدي والجن�سي والنف�سي الذي ترتكبه الدولة �أو تتغا�ضى عنه� ،أينما وقع.
 .4ومع هذا بقيت الظاهرة مماثلة في كل المجتمعات ،وتعذر الحد من مخاطرها ،بل تنامي حجمها
وت�صاعدت �آثارها ال�سلبية الواقعة على جهود التنمية وجهود �إر�ساء معايير العدالة االجتماعية
واالقت�صادية وال�سيا�سية.
مما دعا الأمين العام للأمم المتحدة عام � 2007إلى تبنى حملة دولية للق�ضاء على العنف �ضد
المر�أة .وقد راعي الم�شاركات والم�شاركون الواقع العربي الحالي وما ي�شهده من انفتاح �إعالمي يت�سم
ب�شفافية ملحوظة ت�سهم في فتح ملفات تلك الق�ضايا االجتماعية التي كانت م�سكوت ًا عنها في الما�ضي
القريب ،ومنها ق�ضية العنف �ضد المر�أة والتحر�ش الجن�سي بها .واعتبر الم�شاركات والم�شاركون هذا
المنحى المجتمعي العام المنفتح على ك�شف هذا الم�سكوت عنه بهدف عالج جذوره المجتمعية العامة,
يمثل ر�صيد ًا م�ضافا لكل المجتمعات العربية� ,شعوب ًا ومنظمات �أهلية وحكومات.
و�إذا كان الم�شاركات والم�شاركون قد طرحوا ق�ضايا التحر�ش الجن�سي كعنف اجتماعي في
م�ؤتمرهم في هذا التوقيت تحديدا في تناول علمي جديد� ,إال �إنهم يطرحون م�شكلة اجتماعية قديمة كانت
تعي�ش ب�شكل م�ستمر في �أ�سرنا وفي مجتمعاتنا العربية دون االعتراف بها �أو طرحها كم�شكلة اجتماعية
تحتاج لجهدنا الم�شترك المتعدد الجوانب لمواجهتها ,لأننا كمجتمعات عربية لم نكن نملك �شجاعة
مواجهتها ومناه�ضتها ،كما �أننا لم نكن نملك الأدوات العلمية الالزمة التي تحتاجها هذه المواجهة �أو
المناه�ضة .ومن هنا ي�سجل الم�شاركات والم�شاركون �إقرارهم بهذا االنفتاح وبهذه ال�شفافية المذكورين
الذين باتت تعي�ش مقدماتهم المجتمعات العربية ,و�إن كنا نحتاج �إلى قدر �أكبر منهما لتحقيق ال�سرعة
الالزمة للمناه�ضة والمواجهة المطلوبين وللو�صول بمجتمعاتنا العربية �إلى مرحلة �أكثر انفتاح ًا
و�شفافية ت�صبح فيها المجتمعات العربية ,مجتمعات �آمنة خالية من العنف المجتمعي ب�شكل عام وخالية
من التحر�ش الجن�سي �ضد المر�أة ب�شكل خا�ص.
وعند تناول الم�شاركات والم�شاركين لق�ضايا التحر�ش الجن�سي �ضد المر�أة كنوع من �أنواع العنف
االجتماعي ف�إنهم يدركون بكل جدية �أن المجتمعات العربية ت�سعى �إلى تحقيق التطور التنموي االقت�صادي
والب�شري معا ,وهو تطور ال يمكن �أن يتحقق بوتيرة ثابتة وم�ستمرة ومتجددة في حالة ا�ستمرار قهر
المر�أة وتوجيه الإهانات لها في �شكل عنف ج�سدي �أو لفظي .كما �أن الم�شاركين والم�شاركات يدركون
�أن ازدهار ن�شاط المر�أة االقت�صادي الذي يمثل �إ�ضافة �إلى الناتج الإجمالي القومي في كل مجتمع يعتمد
اعتماد ًا كام ًال على وجود بيئة عمل وانتقاالت خالية من ظاهرة التحر�ش الجن�سي �ضد المر�أة .فتقدم
المر�أة االقت�صادي يعتمد �ضمن ما يعتمد على بيئة عمل خالية من العنف والتحر�ش �ضدها.
وقد �أ�شار بان كي مون الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة �إلى ذلك عندما ذكر �أن العنف �ضد
المر�أة يعتبر انتهاك ًا وا�ضح ًا لحقوق الإن�سان ،كما �أنه يعوق التقدم االقت�صادي واالجتماعي ويقف دون
الم�شاركة الكاملة للمر�أة في التنمية ،وبالتالي يعوق تحقيق الأهداف التنموية للألفية الثالثة التي تم
االتفاق عليها مع بداية عام  2000وهي الأهداف التي في حالة تطبيقها� ,ست�ستفيد منها جموع الن�ساء
بقدر ما �ست�ستفيد منها الأوطان.
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كما �أن مناه�ضة العنف االجتماعي والتحر�ش الجن�سي �ضد المر�أة تتفق مع القيم الإن�سانية العامة
ومع القيم العربية الأ�صيلة.
و�إننا �إذ ن�ؤكد على ثقل المهمة لمكافحة العنف �ضد المر�أة ،وندعو لأهمية �إنجاز الخطوات
التالية ب�شراكة كاملة بين �أجهزة الدولة ،ومنظمات المجتمع المدني ،وم�ؤ�س�سات التن�شئة االجتماعية
والتعليمية والإعالمية والثقافية ،والقائمين على الخطاب الديني:
في مجال الت�شريع:
تبني المجال�س الت�شريعية العربية قوانين وتدابير فر�ض العقوبات وت�شددها في حاالت ممار�سة
العنف �ضد المر�أة �أو العود �إليها و�أن ي�ضمن الت�شريع �صيانة كرامة المر�أة وحماية حقوقها .وت�أتي في
مقدمتها:
• قوانين تردع الموظف العام الذي يمتنع عن تحرير �شكوى �أو مح�ضر �أو ي�شترك ب�شكل �سلبي
في حالة تقدم �أي امر�أة ب�شكوى.
• تدابير توجب وجود �أق�سام خا�صة في مراكز ال�شرطة تعمل بها �أفراد من ال�شرطة الن�سائية،
بالإ�ضافة �إلى �أخ�صائيات قانونيات واجتماعيات ونف�سيات لتلقي �شكاوى الن�ساء المعنفات �أو
المعر�ضات للتحر�ش.
• �سرية التحقيقات و�إنجاز المحاكمات ،و�سرعة تنفيذ العقوبات لتحقيق الدور الرادع للقانون مع
تقديم التعوي�ض العادل والمن�صف .
• �إن�شاء قاعدة بيانات خا�صة ت�سجل حاالت العنف والتحر�ش لتكون �أ�سا�س ًا للدرا�سات
والمقاربات البحثية ،بحيث يتعرف المجتمع على مدى ما ينجزه في هذا المجال .على �أن تكون
معلومات هذه القاعدة متاحة للباحثين دون خرق خ�صو�صية حاالتها.
• تعديل قانون العقوبات بحيث يجرم التحر�ش الجن�سي خا�صة في مجال العمل وي�ضع �آليات
ت�سهل تطبيقه وت�شجع على اللجوء �إليه.
• تعديل قانون العمل بحيث يخ�ص التحر�ش بقوانين قا�سية وين�صف العامالت.
• و�ضع دليل قانوني ي�ساهم في م�ساعدة الن�ساء على معرفة الإجراءات التي يجب اتباعها
لمواجهة التحر�ش.
في مجال الأمن:
• توفير دوريات للأمن في ال�شوارع لم�ساعدة ال�ضحية وت�سهيل الإثبات ,مع توفير �آليات الرقابة
والحماية مثل الكاميرات وغيرها من طرق الإثبات التي ت�ضمن حق ال�ضحية والمتهم على حد
�سواء ,وكذلك خطوط هاتف �ساخنة ,يتم التنويه عنها لتلقي �شكاوى الن�ساء غير الراغبات في
الإعالن عن �أ�سمائهن ،بحيث ي�ستطيع المجتمع التعرف على �أو�سع قدر من حاالت العنف التي
تتعر�ض لها الن�ساء كخطوة لتطوير عمل الدولة ومنظمات المجتمع المدني في هذا المجال.
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• �سريان القانون ب�شكل مت�ساوٍ وعادل بين كل �أفراد المجتمع دون تفرقة عم ًال بمبد�أ المواطنة.
• ت�أمين ال�شارع العربي بكل الأ�ساليب الأمنية الممكنة �سواء كانت بتركيب كاميرات ر�صد �أو
زيادة عدد رجال ال�شرطة وخا�صة في المنا�سبات التي يتجمع فيها الأفراد ب�أعداد كبيرة.
في مجال التن�شئة االجتماعية:
• االهتمام بالمدر�سة كم�ؤ�س�سة تربوية ال تعلم الن�شء المناهج الدرا�سية فح�سب ،و�إنما تعلمهم
العمل والن�شاط الم�شتركين بين الفتيات والفتيان في �إطار الأن�شطة الأدبية والفنية ،بحيث
يعتادان �سويا على ال�شراكة المجتمعية.
• العودة �إلى المزيد من االهتمام بالإخ�صائي االجتماعي في المدر�سة ،ومنحه �إمكانيات احتواء
م�شاكل التالميذ وتوجيههم في مراحل �أعمارهم المختلفة.
• تدري�س الثقافة الإنجابية في مراحل التعليم ح�سب م�ستوياتها ،بما تت�ضمنه من معرفة التالميذ
بالج�سد وطرق الحفاظ عليه والفرق بين الدنو ال�شرير �أو العالقات الإن�سانية الجادة.
�ضرورة التعاون مع و�سائل الإعالم لتنظيم حمالت التوعية وو�ضع ا�ستراتيجية �إعالمية
•
تلتزم بها الم�ؤ�س�سات الإعالمية ونقابات وجمعيات ال�صحفيين ،تو�ضح �أن مناه�ضة العنف
والتحر�ش �ضد المر�أة تعود بكل النفع والفائدة على العالقات الأ�سرية وعلى م�ستقبل الطفولة.
التعاون مع كتاب الدراما في ال�سينما والتليفزيون والإذاعة ل�شرح الم�شكلة و�أبعادها
•
االجتماعية واالقت�صادية ،بحيث تكت�سب الحملة الإعالمية المناه�ضة للعنف المجتمعي
والتحر�ش الجن�سي �ضد المر�أة �أن�صارا من بين كتاب الدراما العرب.
و�ضع برنامج تدريب لكل من يعمل �أو ي�شارك في مناه�ضة هذه الم�شكلة مثل �أفراد
•
يكن على علم كامل ب�أبعاد هذه
ال�شرطة الع�سكرية والأخ�صائيات االجتماعيات والنف�سيات ،حتى ّ
الم�شكلة كونها قد تكون نتيجة لمر�ض اجتماعي �أو نف�سي.
الت�أكيد الإعالمي على دور الأ�سرة في التن�شئة ال�سليمة للأطفال ،بحيث تدعم في
•
تعامالتها احترام الآخر وعقله وج�سده ,مع الت�أكيد على و�سائل مناه�ضة �أفراد الأ�سرة للعنف
واكت�شافه و�أدوات الإبالغ عنه مع تقديم كل ال�ضمانات التي تحمي �سرية الأفراد وكرامتهم
وحرمتهم.
ن�شر نتائج الأبحاث و�إلقاء ال�ضوء عليها في و�سائل الإعالم لي�س فقط في برامج المر�أة،
•
و�إنما في البرامج العامة الأخرى ,بحيث يت�أكد الم�ستمع والم�شاهد �أن العنف االجتماعي
والتحر�ش الجن�سي ق�ضيتان اجتماعيتان ولي�ستا من الم�شاكل الفردية التي قد يخجل منها �أحد.
في مجال الخطاب الديني:
• الت�أكيد على دور الخطاب الديني المرتبط بالم�شاكل االجتماعية والتي تجد حلولها الأخالقية
التي تقرها الأديان.
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• ت�أكيد الخطاب الديني على الت�سامح وقبول الآخر واحترامه والتعاون معه لبناء �أ�سرة
متما�سكة ووطن حديث متقدم.
في مجال المجتمع المدني:
• التعاون بين منظمات المجتمع المدني في كل قطر عربي على �أ�سا�س الو�صول بهذا التعاون
�إلى م�ستوى ال�شراكة والعمل الم�شترك بين منظمات المجتمع المدني العربية على الم�ستوى
الإقليمي.
• تبني منظمات المجتمع المدني لق�ضية العنف االجتماعي والتحر�ش الجن�سي �ضد المر�أة
،وتدريب �أع�ضاء وع�ضوات المنظمات على �آليات التعامل معها ومناه�ضتها مع التركيز على
الأبعاد المجتمعية الخطيرة لهذه الم�شاكل.
• ح�صول منظمات المجتمع المدني على الحريات الخا�صة التي ت�ساعدها على العمل في ن�شاط
مناه�ضة العنف المجتمعي والتحر�ش �ضد المر�أة.
• بذل منظمات المجتمع المدني لجهد متزايد في �صفوف ال�شباب للتعاون معهم كمتطوعين
ولك�سبهم في عمليات المناه�ضة.
• وقد تم االتفاق من الم�شاركات والم�شاركين على خلق �آلية عمل ت�ضمن اال�ستمرارية والمتابعة
لأو�ضاع الن�ساء على م�ستوى المنطقة العربية ,يكون منوط ًا بها الر�صد والمراقبة لأو�ضاع
الن�ساء ,وذلك لتقييم التقدم المحرز في مجال مكافحة العنف �ضد المر�أة ال �سيما التحر�ش
الجن�سي� ,إ�صدار تقرير �سنوي ,تقديم درا�سات علمية تحليلية حول ظاهرة العنف �ضد الن�ساء.
االقتراحات:
وبعد االنتهاء من عر�ض الإعالن والتو�صيات تم فتح باب االقتراحات والمناق�شات العامة والتي
�أ�سفرت عن التالي:
• يجب �أن يتم تغيير الخطاب الديني لأنه ي�صور المر�أة على �أنها مجرد ج�سد.
• يمكن و�ضع خطوط �ساخنة ال�ستقبال �شكاوي التحر�ش على �أن يتم ت�أهيل القائمين عليها،
وتدريبهم على كيفية التعامل مع الحاالت المختلفة.
• يمكن �أن تُدر�س الثقافة الجن�سية �ضمن المناهج التعليمية.
لهن التعامل مع الإ�شكاليات
• من ال�ضروري تدريب الإخ�صائيات االجتماعيات ،بحيث يت�سنى ّ
التي يواجهها الأطفال فالحديث ال�شفهي والخطاب غير كافيين .
• �إن�شاء �شبكة عربية من �أجل ر�صد وعمل �أبحاث بخ�صو�ص ظاهرة التحر�ش.
• البد من تكثيف التواجد الأمني وال�شرطة في ال�شارع.
• في الجانب الت�شريعي يفتر�ض الحديث عن �سريان القانون على الجميع دون تمييز.
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• �ضرورة الك�شف النف�سي واالجتماعي على المتحر�ش في �سبيل تقويمه وعالجه نف�سي ًا.
• �ضرورة التالزم بين �إ�صدار ت�شريعات تجرم التحر�ش وتعو�ض �ضحاياه ،وبين تعزيز ثقافة
الم�ساواة والم�شاركة.
• تعزيز ثقافة حقوق الإن�سان واحترام الكرامة الإن�سانية.
• �إن�شاء مر�صد لجميع المكونات الثقافية الم�شجعة على التحر�ش وتحليلها وو�ضع �سيا�سات
وبرامج للتعامل معها ولمعالجتها.
• اعتماد �سيا�سات تحمي من التحر�ش والتوعية والتدريب عليها بال�شراكة بين النقابات والوزارات
المعنية ال�سيما العدل وال�ش�ؤون االجتماعية والعمل.
• الحماية الفورية للمدعين ولل�شهود.
• �إيجاد مراكز ا�ستماع لم�ساعدة �ضحايا التحر�ش على خرق ال�صمت.
• و�ضع �سيا�سات وبرامج لتمكين الن�ساء من اال�ستعداد لمواجهة التحر�ش.
• �إقرار �سبل م�ؤازرة �ضحايا التحر�ش والدفاع عنهم في �إطار من الإن�صاف وال�سرية.
• حث النقابات على �إدراج مو�ضوع التحر�ش في العمل في �أولوياتها و�إقرار عقوبات �إجرائية
ت�صل حد الطرد من النقابة.
• تحفيز الن�ساء على الو�صول �إلى مواقع القرار في النقابات لحملها على االهتمام ب�إدراج
مو�ضوع التحر�ش في �أولوياتها.
• و�ضع �أ�س�س الحماية من التحر�ش والعقوبات الإجرائية في الأنظمة الداخلية للم�ؤ�س�سات العامة
والخا�صة وفي متن العقود الجماعية.
• تحفيز الإعالم على �إعداد برامج ومواد تف�ضح التحر�ش وتدينه ،وتدريب الإعالميين على
المقاربة القانونية واالجتماعية واالقت�صادية لمو�ضوع التحر�ش.
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المالحق

جريمة التحر�ش الجن�سي بالن�ساء
درا�سة تحليلية لجريمة التحر�ش الجن�سي بالن�ساء
في الت�شريعات العربية

�إعداد
الباحث الرئي�سي
نهاد �أبو القم�صان

مادة قانونية
باحثو المكتب اال�ست�شاري العربي

التحر�ش الجن�سي بالمر�أة ،ظاهرة قائمة فى كل المجتمعات� ،شرقية
وغربية ،نامية ومتح�ضرة ،و�إن كان مدى انت�شارها وتفاقمها يختلف
من مجتمع لآخر وفقا لمدى احترام حقوق الإن�سان ونظرة المجتمع
للمر�أة ،ومدى تمتعها بحقوق م�ساوية للرجل ،ودرجة الن�شاط
والتواجد الأمني فى المجتمع ،و�أمور �أخرى كثيرة بع�ضها مرتبط
بالوازع الديني والثقافة ال�سائدة(.)7
فالتحر�ش ظاهرة مجتمعية عالمية تعانى منها كل المجتمعات الإن�سانية بكل فئاتها �سواء كانت
تلك المجتمعات متقدمة �أم نامية ،كما �أن هذه الظاهرة ال عالقة لها بدين محدد فكما هى موجودة فى بالد
يتبنى �أغلبها الدين الم�سيحي ف�إنها �أي�ضا موجودة فى مجتمعات يتبع �أغلبها الدين الإ�سالمي واليهودي
�أو �أديان �أخرى وغيرها من المجتمعات ،فعلى �سبيل المثال ال الح�صر نجد �أن  %60من الفتيان و%83
من الفتيات فى الواليات المتحدة الأمريكية يعانون �أفعال التحر�ش الجن�سي غير المرغوب( )8وفى ال�صين
نجد  %84من الن�ساء �أكدن تعر�ضهن للتحر�ش الجن�سي( ،)9كما نجد غالبية البلدان العربية تعانى من ذات
الم�شكلة ،حيث نجد  %27الفتيات الجزائريات الجامعيات قد �أكدن تعر�ضهن للم�ضايقات الجن�سية من
قبل مدر�سيهن ،كما �أ�شتكى  %44.6منهن من الم�ضايقات اللفظية ،بينما �أف�صحت  %13.8عن تعر�ضهن
للم�ضايقات الج�سدية ،وفى قطر نجد �أن  %21.1من الفتيات قد �أف�صحن عن تعر�ضهن لذات الم�شكلة،
وكذلك نجد �أن  %30من الن�ساء العامالت قد تعر�ضن للتحر�ش الجن�سي فى مكان العمل وفي المملكة
العربية ال�سعودية يتعر�ض  ٪22.7من الأطفال لذات الم�شكلة ،كما �أ�شارت التقارير والإح�صاءات
الر�سمية بالمملكة �إلى �أن عام  2002قد �شهد  9580من الحوادث الأخالقية كان منها  997جرائم
تحر�ش جن�سي ،وفى اليمن نجد �أن  %90من الن�ساء قد ا�شتكين من تعر�ضهن للتحر�ش �سواء فى الأماكن
العامة �أو �أماكن العمل ،وفى درا�سة �أخيرة قام بها المركز الم�صري لحقوق المر�أة بدرا�سة حول ذات
الظاهرة والتى ك�شفت عن �أن  %83من الن�ساء الم�صريات فى عينة الدرا�سة قد تعر�ضن بالفعل ل�شكل �أو
لآخر من �أ�شكال التحر�ش الجن�سي.
وعلى الرغم من االهتمام الدولي بهذه الظاهرة �إال �أن الدول العربية بد�أت االهتمام بها مت�أخر ًا،
حيث بد�أت تتنبه هذه الدول �إلى خطورة الظاهرة على مجتمعاتها� ,إال �أن ردود الفعل الر�سمية قد تباينت
ما بين الإ�صرار على �إنكار كونها ظاهرة ت�ستحق االهتمام والعمل على م�ستوى التغير االجتماعي ون�شر
الوعي ,انتهاء بالتحرك لمواجهتها ت�شريعي ًا.
ولكن مازالت هذه الظاهرة ال تنال االهتمام الكافي على كل الم�ستويات �سواء �أكانت حكومية �أم
مجتمعية خا�صة فى الدول العربية ،وتفتقر �إلى التقارير والدرا�سات التي تعك�س حجم هذه الظاهرة
و�أ�سبابها و�سبل المواجهة ,حيث تعد درا�سة "التحر�ش الجن�سي �سرطان اجتماعي" والتي �صدرت عن
( )7امل�ست�شار عادل حممد �صالح – حقوق املر�أة وق�ضاياها املعا�رصة –دار حممود للن�رش والتوزيع �– 2009-ص .242

(Valerie E. Lee, Robert G. Croninger, Eleanor Linn and Xianglei Chen. "The Culture of Sexual Harassment )8
of Secondary Schools". American Educational Research Journal 33:2 (Summer 1996): 383-417.
(http://www.deerah.com/index.php?act=artc&id=3329 )9
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المركز الم�صري لحقوق المر�أة  2007على عينة من � 2800سيدة ,ودرا�سة "غيوم فى �سماء م�صر
والتي �صدرت عن نف�س المركز  2008على عينة من  2020من الن�ساء والرجال ,من الدرا�سات القليلة
التي �صدرت فى المنطقة العربية وذلك فى محاولة لك�سر ال�صمت حول هذه الظاهرة ودرا�ستها درا�سة
اجتماعية معمقة ,وقد ك�شفت كلتا الدرا�ستين عن مدى خطورة هذه الظاهرة على �ضحية المتحر�ش بوجه
خا�ص وعلى المجتمع الم�صري بوجه عام ومدى ت�أثيراتها على كل الم�ستويات �سواء كانت االجتماعية
واالقت�صادية بل والأمنية ،ومن هنا جاء اهتمام المركز بعمل درا�سة تحليلية لأهم القوانين والت�شريعات
التى �أ�صدرتها الدول العربية ك�آلية للحد من ظاهرة التحر�ش الجن�سي وذلك من خالل االطالع على
قوانين  15دولة عربية هي :الجزائر ،م�صر ،العراق ،الأردن ،الكويت ،لبنان ،ليبيا ،المغرب� ،سلطنة
عمان ،قطر ،المملكة العربية ال�سعودية� ،سوريا ،تون�س ،دولة الإمارات العربية المتحدة ،اليمن.
�أهداف الدرا�سة
تتناول هذه الدرا�سة تزايد جريمة التحر�ش الجن�سي في المجتمعات العربية،وق�صور الت�شريع
عن الت�صدي لهذه الجريمة .وتحاول الدرا�سة تحليل الأ�سباب التي �أدت �إلى انت�شار هذه الجريمة فى
المجتمع ،ال�سيما و�أنه قد تواكب مع ذلك انت�شار �شكل من �أ�شكال الإيمان الديني فى المجتمع وارتداء
الن�ساء مالب�س محافظة الحجاب والنقاب مما يطرح العديد من الأ�سئلة ,هل �ساهم غياب العدالة االجتماعية
واالقت�صادية وزيادة ن�سبة البطالة وتراجع معدالت التنمية فى �أغلب البلدان العربية فى تف�شى هذه
الظاهرة؟ هل زيادة ن�سبة ال�شباب فى التركيبة ال�سكانية ،حيث �إن الأغلبية ال�سكانية من ال�شباب ما بين
�أعمار � 15إلى � 40سنة وهو ي�شكل ن�سبة ت�صل �إلى  %70من حجم ال�سكان وفقا لتقارير الأمم المتحدة
�أحد عوامل الظاهرة؟ �أم غياب التعريف القانوني لجريمة التحر�ش ي�شكل �أحد هذه العوامل التي �ساعدت
على انت�شار الجريمة ،ف�ضال على غياب �آليات المتابعة الأمنية وغياب الرادع القانوني لهذه الظاهرة؟ �أم
عدم �إبالغ الن�ساء عن الجريمة تجنبا لل�ضغط االجتماعي الذي ي�ضع اللوم دائما على المر�أة ،مما جعل
الجريمة تعد جريمة �آمنة وغير مرئية ن�سبة لعدد البالغات التي ت�صل للأمن؟ �أم �أن الت�شريعات القانونية
فى البيئة الت�شريعية العربية غير كافية للت�صدي لهذه الجريمة؟
�سوف تحاول الدرا�سة الإجابة عن هذه الأ�سئلة و�صوال �إلى مالمح لمواد ت�شريعية �أو مقترح
بقانون للت�صدي وتحقيق الردع العام.
تق�سيم الدرا�سة
تنق�سم الدرا�سة �إلى ق�سمين �أ�سا�سيين فى ف�صلين يعر�ض الف�صل الأول لمحة عامة عن ق�ضية
التحر�ش الجن�سي من حيث ماهية التحر�ش الجن�سي وم�ستوياته و�صوره ،كما تتناول الدرا�سة بالتحليل
الأ�سباب ال�شائعة لوقوع التحر�ش الجن�سي ،ثم الآثار المترتبة على هذه الظاهرة والتي منها الآثار
النف�سية واالجتماعية واالقت�صادية.
�أما الف�صل الثاني فهو يعر�ض ت�شريعات وقوانين الدول العربية �سواء كانت الخا�صة بالتحر�ش
الجن�سي �أو القوانين الخا�صة بالجرائم المخلة بال�شرف وخد�ش الحياء وهتك العر�ض واالغت�صاب ،وهل
المواد التي تقدم و�صف لهذه الجرائم كافية للت�صدي لجريمة التحر�ش �أم �أننا بحاجة �إلى ت�شريع خا�ص.
108

التحر�ش الجن�سي في المنطقة العربية

الف�صل الأول
م�ضمون وعنا�صر جريمة التحر�ش

المبحث الأول
حماية المر�أة فى المواثيق الدولية لحقوق الإن�سان
اهتم المجتمع الدولي بق�ضايا الن�ساء ،وت�ضمنت العديد من المواثيق الدولية مواد لإ�ضفاء
الحماية للن�ساء ،لذا حظيت ق�ضية التحر�ش الجن�سي بالن�ساء باهتمام خا�ص ،ذلك �أنها تعد انتهاكا
مبا�شر ًا لحقوق الن�ساء باعتبارهن ن�ساء ويعد تمييز ًا على �أ�سا�س النوع وذلك وفقا التفاقية الأمم المتحدة
للحد من جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة ,وهو ما �أكدته العديد من المواثيق الدولية التي �أكدت احترام
الكرامة الإن�سانية ,والم�ساواة بين الب�شر ونبذ التمييز والعنف فى العديد من المواد منها.
الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان
المادة (( :)1يولد جميع النا�س �أحرار ًا ومت�ساوين في الكرامة والحقوق .وهم قد وهبوا العقل
والوجدان وعليهم �أن يعاملوا بع�ضهم البع�ض بروح الإخاء).
المادة (( :)3لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على �شخ�صه).
المادة (( :)7النا�س جميع ًا �سواء �أمام القانون ،وهم يت�ساوون في حق التمتع بحماية القانون
دونما تمييز ،كما يت�ساوون في حق التمتع بالحماية من �أي تمييز ينتهك هذا الإعالن
ومن �أي تحري�ض على مثل هذا التمييز).
اتفاقية �إلغاء جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة
المادة (( :)6تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المنا�سبة ،بما في ذلك الت�شريعي منها ،لمكافحة
جميع �أ�شكال االتجار بالمر�أة وا�ستغالل بغاء المر�أة).
المادة (( :)15تعترف الدول الأطراف للمر�أة بالم�ساواة مع الرجل �أمام القانون).
الإعالن ب�ش�أن الق�ضاء على العنف �ضد المر�أة:
عرف �إعالن الق�ضاء على العنف �ضد المر�أة ,المادة " "1العنف (ب�أنه �أي فعل عنيف قائم على
�أ�سا�س الجن�س ينجم عنه �أو يحتمل �أن ينجم عنه �أي �أذى �أو معاناة ج�سمية �أو جن�سية �أو نف�سية للمر�أة
بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل �أو الإكراه �أو الحرمان التع�سفي من الحرية� ،سواء وقع ذلك
في الحياة العامة �أو الخا�صة.
كما تن�ص المادة الثانية من الإعالن على ما يلي:
ُيفهم بالعنف �ضد المر�أة �أنه ي�شمل على �سبيل المثال ال الح�صر ما يلي:
�أ	.العنف الج�سدي والجن�سي والنف�سي الذي يحدث في �إطار الأ�سرة ،بما في ذلك ال�ضرب والتعدي
الجن�سي على �أطفال الأ�سرة الإناث ،والعنف المت�صل بالمهر ،واغت�صاب الزوجة ،وختان
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الإناث ،وغيره من الممار�سات التقليدية الم�ؤذية للمر�أة ،والعنف غير الزوجي والعنف المرتبط
باال�ستغالل.
ب	.العنف الج�سدي والجن�سي والنف�سي الذي يحدث في �إطار المجتمع العام ،بما في ذلك
االغت�صاب ،والتعدي الجن�سي ،والتحر�ش الجن�سي ،والتخويف في مكان العمل ،وفي
الم�ؤ�س�سات التعليمية و�أي مكان �آخر ،واالتجار بالن�ساء ،و�إجبارهن على البغاء.
ت	.العنف الج�سدي والجن�سي والنف�سي الذي ترتكبه الدولة �أو تتغا�ضى عنه� ،أينما وقع.
الإعالن الإفريقي لحقوق الإن�سان
المادة ( :)4يحق لكل فرد �أن تكون حياته ال�شخ�صية محل احترام ،وال يحق لأحد اال�ستبداد بهذه
الحقوق.
المادة ( :)1من اتفاقية وقف جميع �أ�شكال التمييز �ضد الن�ساء :والتي تنظر �إلى للتحر�ش باعتباره
�أحد �أ�شكال عدم الم�ساواة في العمل ،حيث يلحق ال�ضرر بالكرامة الإن�سانية للن�ساء
نتيجة ا�ستبداد ال�سلطة على �أ�سا�س الجن�س وخلل عالقات القوة في �أماكن العمل،
ويعتبر التحر�ش الجن�سي �شكال من �أ�شكال التمييز الجن�سي ،ويجب �أن تتم مواجهته
ح�سب مقت�ضيات االتفاقية.
ومع هذا بقيت الظاهرة مماثلة في كل المجتمعات ،وتعذر الحد من مخاطرها ،بل تنامى مفعولها
وت�صاعدت �آثا ُرها ال�سلبية الواقعة على جهود التنمية وجهود �إر�ساء معايير العدالة االجتماعية
واالقت�صادية وال�سيا�سية.
مما دعا الأمين العام للأمم المتحدة عام � 2007إلى تبنى حملة دولية للق�ضاء على العنف �ضد
المر�أة.
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المبحث الثانى
التحر�ش الجن�سي كعنف �ضد المر�أة
�أو ًال :المق�صود بالتحر�ش الجن�سي
التحر�ش الجن�سي هو تطفل ذو طابع جن�سي غير مرغوب وغير مرحب به ،يت�ضمن مجموعة من
الأفعال بداية من االنتهاكات الب�سيطة �إلى الم�ضايقات الحادة التي من الممكن �أن تت�ضمن تلميحات
لفظية و�صو ًال �إلى الن�شاطات الجن�سية ،ويعد �شك ًال من �أ�شكال التفرقة العن�صرية غير ال�شرعية ،كما يعد
عنف ًا �ضد المر�أة لما ينطوي عليه من �أ�شكال الإيذاء الج�سدي والنف�سي.
كما يوجد تعريفات �أخرى منها �أنه محاولة ا�ستثارة الأنثى جن�سياً بدون رغبتها
ولي�س من ال�ضروري �أن يكون �سلوك ًا جن�سيا معلنا �أو وا�ضح ًا ،بل قد ي�شمل تعليقات ومجامالت
غير مرغوب فيها مثل التتبع ،ال�صفير ،العرو�ض الجن�سية ،الأ�سئلة الجن�سية ال�شخ�صية �إ�ضافة للإيماءات
الجن�سية ،والر�سوم الجن�سية واللم�سات غير المرغوب فيها ,وكلها �أ�شكال من الإيذاء والتحر�ش الجن�سي
التي يمار�س بها مجموعات قوية هيمنتها على المجموعات الأ�ضعف وعادة ما تكون من الرجال للن�ساء.
وي�شمل بذلك اللم�س �أو الكالم �أو المحادثات التليفونية �أو المجامالت غير البريئة .ويحدث
التحر�ش عادة من رجل ي�ست�شعر القوة بالن�سبة للأنثى �سواء في ال�شارع م�ستغ ًال لثقافة ال�صمت لدى
الن�ساء �أو في الأماكن المغلقة بناء على عالقات قوى غير متكافئ المدر�س والتلميذة ،الطبيب والمري�ضة
�أو حتى داخل نطاق الأ�سرة.
وتتعدد �أ�شكال التحر�ش منها ما هو لفظي ومنها هو ج�سدي ،فالتحر�ش اللفظي على �سبيل المثال
قد ي�أخذ �شكل التعليقات والنكات ذات الطابع الجن�سي التي يعتمد المتحر�ش �إقحامها في الكالم �أثناء
الحوار ،وقد ت�شمل �أي�ضا المعاك�سة اللفظية المبا�شرة والو�صف الإباحى للمر�أة والحديث عن تفا�صيل
الحياة الجن�سية الخا�صة .وقد ت�أتى في �شكل مكالمات تليفونية جن�سية �أوالكترونية (الما�سنجر البريد
االلكتروني)� .أما التحر�ش غير اللفظي فتعك�سه تعبيرات الوجه والنظرات ذات الطابع الجن�سي التي
يركز �صاحبها على النظر �إلي الج�سد �أو بع�ض المناطق به وكذلك الحركات الج�سدية التي ت�صل �أحيانا
�إلى (التعري) وك�شف الأع�ضاء التنا�سلية ,والتعري�ض لل�صور والمل�صقات ذات الطابع الجن�سي,
وا�ستخدام الأ�صوات العالية �أو المثيرة ,وتعتبر المالحقة ومتابعة خط �سير الفتاه من �أخطر �أنواع
التحر�ش غير اللفظي الذي ترتبك �أمامه �أي فتاة وينتابها �إح�سا�س كبير بالخوف وتعجز فى كثير من
الأحيان عن الإف�صاح عما يحدث لها �أو طلب النجدة.
ويبقى التحر�ش الج�سدي وتندرج تحته الممار�سات الفا�ضحة كالتالم�س واالحتكاك با�ستخدام
الأع�ضاء الج�سدية وتقارب الم�سافة ب�شكل ملحوظ بين الجاني وال�ضحية بدرجة ال ت�سمح ب�سهولة
الحركة و�إغالق الطريق �أمامها لإجبارها على التالم�س الج�سدي و�أخير ًا محاولة هتك العر�ض.
وفى مجال العمل تتعدد �أ�شكال التحر�ش �أي�ضا لت�شمل الإ�صرار على دعوة الأنثى �إلى طعام �أو
�شراب �أو نزهات برغم الرف�ض المتكرر ،الإ�صرار على تو�صيل الأنثى �إلى المنزل �أو �إلى العمل �أو
الدرا�سة مع عدم وجود �ضرورة لذلك.
المركز الم�صري لحقوق المر�أة
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تداعيات التحر�ش الجن�سي على ال�ضحية والمجتمع والآثار النف�سية للتحر�ش الجن�سي
هناك عدد من الآثار النف�سية التي ت�صاب بها �ضحايا المتحر�ش والتي منها الإحباط ،والقلق
ونوبات من الرعب� ،ضغط وتوتر ع�صبي ،ندرة في النوم و�أحالم مزعجة� ،إح�سا�س بالذنب والعار،
�صداع� ،إرهاق وانعدام للدافع ،م�شكالت تنظيم الوقت كن�سيان المواعيد ،م�شكالت في المعدة و�صعوبة
في اله�ضم ،عدم االنتظام في الأكل (زيادة الوزن �أو نق�صانه) الإح�سا�س بالغ�ضب والكراهية للمتحر�ش،
الإح�سا�س بال�ضعف والهوان ،زيادة �ضغط الدم ،عدم الثقة بالنف�س ،عدم الثقة بالآخرين وم�شكالت في
الدخول في عالقات جن�سية ،االختالل الوظيفي للجن�س ،انعزال وان�سحاب ،محاولة االنتحار.
ويزداد الأمر تعقيدا عندما تدرك ال�ضحية عدم وجود �أي �سند قانوني من الممكن االرتكاز عليه
لوقف التحر�ش وي�سبب هذا الأمر قدرا �آخر من المعاناة(.)10
وقد ال ي�شترط �أن ينتج عن التحر�ش كل الأعرا�ض ال�سابقة غير �أنه من الممكن �أن ت�صاب ال�ضحية
بواحدة �أو اثنين منها ،كما من الممكن �أن تنتج عن عدد مت�ضافر من الأ�سباب(.)11
ومن خالل درا�سة "غيوم فى �سماء م�صر" التي �أجراها المركز على عينة من الن�ساء الم�صريات
وجدنا �أن  %59.4من العينة �شعرن بالغ�ضب ال�شديد عند تعر�ضهن للتحر�ش ،كما �أكدت � %19.5أنهن
�شعرن بالخوف والألم و�أنهن مهددات بالتحر�ش الجن�سي فى �أي وقت�%12.9 ،شعرن بالإحراج
والخجل� %5.6 ،،شعرن باال�ضطراب (حاالت ال�صداع� ،صعوبة في النوم� ،أحالم �سيئة) ،كما نجد �أن
ُ %3.0لمن �أنف�سهن على تعر�ضهن للتحر�ش ،كما �أكدت  %41.1من الأجنبيات �أنهن �شعرن ب�أن م�شكلة
التحر�ش الجن�سي تهددهن �أينما ذهبوا �إلى �أي مكان ،كما �أ�شارت  %35.5من الأجنبيات �أنهن �أح�س�سن
باالرتباك وعدم القدرة على الت�صرف ،و�أخير ًا �أ�شارت  %9.2من الم�صريات �إلى �أنهن �شعرن باالكتئاب.
التداعيات االجتماعية للتحر�ش
على الم�ستوى االجتماعي ف�إن �شعور الن�ساء بعدم الأمان والتهديد بالتحر�ش الجن�سي فى �أي
زمان �أو مكان ،ي�ؤثر عليهن �سلب ًا ويجعلهن غير قادرات على الثقة فى الآخرين �أو التعامل مع الجن�س
الآخر ،ومن ثم عدم تكيفها فى مجتمعها ،مما قد ي�ؤدى �إلى تقليل وتحجيم م�شاركة المر�أة فى الحياة
العامة.
وقد ك�شفت نتائج درا�سة غيوم فى �سماء م�صر �أن  %43.7من الن�ساء �أكدن �أن تعر�ضهن للتحر�ش
�أثر بالفعل على حياتهن ،وترى �%50.5أن التحر�ش الجن�سي �أثر على ثقتهن بالآخرين( ،)12كما �أكدت
� %42.0أن التحر�ش �أثر فى طريقه تعاملها مع الآخرين.
وحول مدى �إح�سا�س الن�ساء ب�صفة عامة بالأمان فى بع�ض الأماكن العامة والخا�صة وجد �أن
 %83.9من عينة الدرا�سة ال ي�شعرن بالأمان فى ال�شارع ،و�أ�شارت � %83.8إلى �أنهن ال ي�شعرن بالأمان
( )10باولو وزاكوين "درا�سة ب�إيطالية" للمزيدwww. Dr-zucconi.it :
(� )11أثر التحر�ش اجلن�سي www.sexualharassmentsupport.org
(( )12خالنى طول ما �أنا ما�شية خايفة من اللى حواليا ،حتى ملا �أركب امليكروبا�ص خالنى طول ما �أنا قاعدة قلقانة من اللى
جنبى ومن اللى ورايا) �شهادة من �إحدى املبحوثات.
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فى الموا�صالت العامة� ،أما �أماكن العمل فقد �أكدت � %27.0إلى �أنهن ال ي�شعرن بالأمان فى �أماكن العمل.
التداعيات المالية واالقت�صادية للتحر�ش الجن�سي
للتحر�ش الجن�سي �آثار مالية واقت�صادية خطيرة تنال من ال�ضحية والمجتمع على حد �سواء,
وقد ركزت �أغلب البحوث على الآثار االقت�صادية فى مجال العمل .فقد تح�صد �ضحية التحر�ش الجن�سي
بع�ض الخ�سائر االقت�صادية مثل الح�صول على رواتب �أقل �أو ترك العمل دون �إحراز الم�ستحقات �أو تُنقل
لمحال عمل �أخرى .وتعانى المنطقة العربية من قلة الدرا�سات التى تتناول بالر�صد الآثار االقت�صادية
للتحر�ش بالن�ساء ولكن على الم�ستوى �أعلنت الحكومة الفيدرالية بالواليات المتحدة عن خ�سارتها لـ 4.4
مليون من الرواتب من عام  1992ــ 1994ب�سبب التحر�ش الجن�سي.
وت�ؤثر التكلفة االقت�صادية للتحر�ش �سلبا على كل من الموظفين واالقت�صاد العالمي ،حيث
ي�سهم التحر�ش الجن�سي في �إحراز هذه الخ�سارة عن طريق ارتفاع ن�سب التغيب المتكرر للموظفين،
وعدم الر�ضا عن العمل� ،إ�ضافة ل�ضعف الإنتاج ،واعتالل ال�صحة والمعا�ش المبكر� ،إ�ضافة لكلفة عدم
الإح�سا�س بالأمان .وفي الواليات المتحدة تبين �أن التمادي في تجاهل التحر�ش الجن�سي من الممكن �أن
ي�ؤدى �إلي تغريم �أ�صحاب العمل قرابة  6.7مليون دوالر بالعام الواحد� ،إ�ضافة للكلفة المدفوعة في طلب
التقا�ضي والم�ساعدة القانونية .وفي �أوروبا ،تم ر�صد �إقبال �أعلى للن�ساء في التبليغ على التحر�ش في
�أماكن العمل عن غيرهم.
وهناك تداعيات �أكثر خطورة للتحر�ش الجن�سي والتي من �ش�أنها الأ�ضرار باالقت�صادات القائمة
على ال�سياحة،فعلى �سبيل المثال اقت�صاديات دولة كم�صر والتي يعتمد جزء كبير منها على جلب
ال�سياحة ،حيث �أكدت العديد من وكاالت ال�سياحة �أن عدد ًا من الدول حذرت رعاياها من الن�ساء من
التحر�ش الجن�سي في م�صر ،حيث تم توجيه ن�صائح تتعلق بالملب�س وال�سلوك الآمن �أو المف�ضل لل�شارع
الم�صري.
�أما المنتديات االليكترونية الخا�صة بال�سياحة ،فقد �أ�صبح من الممكن �أن تقر�أ عليها العديد من
ق�ص�ص الن�ساء الالتي تعر�ضن للتحر�ش الجن�سي .و�أ�صبح لدى ال�سائحات الأجنبيات تخوف مما تروجه
بع�ض و�سائل الإعالم الم�صرية من �صور نمطية مبالغة تتناق�ض مع القيم الم�صرية ال�سائدة .وتكمن
خطورة هذه التداعيات مع ا�ستمرار وتمادي تقديم الن�صح بتوخي الحذر من التحر�ش الجن�سي في
م�صر ،فقد ت�صبح م�صر من الدول الأقل جذب ًا لل�سياحة .الأمر الذى دفع وزير ال�سياحة الم�صري �إلى
�إطالق حملة قومية لجذب ال�سياحة والتوعية بخطر التحر�ش الجن�سي ك�أحد �أهم دواعي طرد ال�سياحة
و�أكثر العوامل �إ�ضرار ًا باقت�صاديات البالد(.)13

( )13مرمي فام "التعليم والإيذاء يف �آن واحد" ،احلملة امل�رصية �ضد التحر�ش www.viviansalama.wordpress.com
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المبحث الثالث
�أ�سباب التحر�ش الجن�سي �ضد المر�أة
نظرا لحداثة الم�شكلة نجد ندرة في الت�أ�صيل النظري للأ�سباب الم�ؤدية للتحر�ش الجن�سي،
فح�سب ر�ؤية "تنجري وهيز" ب�أن �أغلب درا�سات التحر�ش الجن�سي اهتمت بتقديم �إ�سهامات و�صفية
لأ�شكال ونماذج من التحر�ش الجن�سي ولم تتعر�ض لأ�سبابه .ووفق الأطر النظرية للمدار�س الن�سوية
واالجتماعية والنف�سية فقد تم رف�ضت االرتباط المبدئي بين �أ�شكال التحر�ش الجن�سي وحتمية وجود
�صفات محددة تتعلق بها(.)14
ويوجد خم�س نظريات �أ�سا�سية �ساهمت في �صياغة التحر�ش الجن�سي وهى النظرية البيولوجية
والتنموية والمر�ضية �إ�ضافة ال�ستغالل ال�سلطة الثقافية �أو االجتماعية – الثقافية.
النظرية البيولوجية
هذه النظرية مبنية على االختالفات الج�سدية بين الجن�سين ،حيث ي�سهم حجم االختالفات
الهرمونية والج�سدية بين الجن�سين في جعل الذكور �أكثر قوة وعنفا مقارنة بالإناث .وتفتر�ض هذه
ال�صيغة �أن الذكور هم عادة من يقومون باقتراف الجرم ،فى حين تحتل الإناث موقع ال�ضحية في
حوادث التحر�ش الجن�سي.
النظرية التنموية
ترى هذه النظرية �أنه عادة ما تتعلم النا�س كيف تتوا�صل وتعبر عن �أحا�سي�سها خالل تفاعالت
اجتماعية .وغالبا ما ي�ؤدي االفتقار لفر�ص التعبير عن الم�شاعر من خالل فر�ص اجتماعية متاحة �إلي
التورط في حوادث تحر�ش.
النظرية المر�ضية
وترجع هذه النظرية �سبب التحر�ش الجن�سي لتعر�ض الأفراد ل�صدمة كونهم وقعوا �ضحايا للفعل
نف�سه لأ�سباب فردية �أدت الفتقادهم القدرة على التمييز ودفعت بهم للقيام بال�سلوك نف�سه مع الآخرين.
نظرية ا�ستغالل ال�سلطة
تقوم هذه النظرية على ثالث نظريات فرعية ت�ؤ�صل للتحر�ش الجن�سي باعتباره �آلية تتيح للذكور
ال�سيطرة على الإناث.
الأولي :حيث يعد التحر�ش الجن�سي �أحد �أ�شكال الإكراه .حيث ي�صبح دافع الجاني هو �إكراه
ال�ضحية على منحه امتيازا جديد ًا خا�ص ًا به.
الثانية :وهي تتعلق بما ي�صطلح عليه بـ "ا�ستغالل ال�سلطة المنظم" والتي يختلف الأفراد فيما
بينهم حول مدى كفاءة ا�ستغالل ال�سلطة في العمل والتي في الأغلب ت�ستند �إلي قواعد وقوانين ،ولأن
عادة ما ي�شغل الرجال الوظائف العليا بالم�ؤ�س�سات� ،أ�صبح لهذا دوره في جعلهم في مكانة ت�سمح لهم
با�ستغالل ال�سلطة.
(� )14ساندي ولي�ش :اجلندر والتحر�ش اجلن�سي ،الن�رشة ال�سنوية لعلم االجتماع ،العدد � )1999( 25صفحات .190 -169
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الثالثة والأخيرة :وهي حول "ا�ستغالل ال�سلطة االجتماعية" والتي تفتر�ض ب�أن الهيمنة
الذكورية هي ال�سبب الرئي�سي للتحر�ش الجن�سي .وت�شير هذه النظرية لحوادث التحر�ش الجن�سي التي
تعر�ضت لها الطبيبات من قبل مر�ضاهن الذكور ومثلها مع المدر�سات من قبل طالبهن الذكور.
النظرية الثقافية
هناك العديد من النظريات الثقافية والتي تعمل على تف�سير التحر�ش الجن�سي .على �سبيل المثال
منهج فرويد ،والذي يرجع التحر�ش لف�شل ال�سيطرة على قوى ال�شر الكامنة بالنف�س الب�شرية "علم نف�س
فرويد حول الموت".
وهناك من ي�شير �إلي "النظرية النقدية" والتي ترتبط ب�شدة بنظرية اال�ستغالل االجتماعي
بال�سلطة ،حيث يلقي منهج النظرية النقدية ال�ضوء على عديد من المدار�س الثقافية .وكلتا النظريتين
ت�ضع التحر�ش الجن�سي مو�ضع العنف واالعتداء الجن�سي في المجتمعات الكبرى تماما مثل ظواهر
تالعب الإعالنات والنزوع لال�ستهالك(.)15

( )15فيالري يل وربرت جرونيجر و�إلينور لني و�إيك�سنيجايل �شني :ثقافة التحر�ش اجلن�سي يف املدار�س الثانوية ،جريدة
التعليم الأمريكي ،العدد  33رقم �( 2صيف � )1996صفحات .417-383
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الف�صل الثانى
الردع القانوني للجريمة فى
الت�شريع الم�صري والت�شريعات العربية

يعتبر التحر�ش الجن�سي جريمة عنف ولي�س جريمة جن�سية فقط ،حيث ي�ستخدم المتحر�ش الجن�س
كو�سيلة لإلحاق المعاناة التي ي�سببها لل�ضحية من جراء العنف والإذالل الذي يفر�ضه عليها ،وهو غالبا
ما يترك �ألم ًا معنوي ًا ونف�سي ًا على ال�ضحية ،ويرجح الكثيرون �أن انت�شار هذه الجريمة م�ؤخرا يرجع �إلى
غياب الردع الأمني والقانوني الناتج عن عدم وجود ت�شريع خا�ص بهذه الجريمة فى �أغلب الت�شريعات
العربية ال�سيما و�أن الفقهاء ي�ؤكدون �أن القاعدة القانونية الرا�سخة فى الفل�سفة العقابية هي �أنه "ال
جريمة وال عقوبة �إال بن�ص" الأمر الذي خلق جدال قانونيا وا�سعا وطرح العديد من الت�سا�ؤالت ,هل غياب
الن�ص بالعقاب على كل من قام بفعل التحر�ش يعنى �أنه فعل مباح �أم �أن هذه الجريمة يمكن مالحقتها
من خالل مواد �أخرى فى قانون العقوبات �سواء الم�صري �أو الت�شريعات الجنائية العربية ،وهل هذه
المواد كافية �أم �أننا فى حاجة �إلى ت�شريع خا�ص ،و�سوف نحاول فى هذا الف�صل النظر �إلى الت�شريعات
العربية من خالل درا�سة مقارنة مع المواد التي تعالج �أ�شكال التعدي الجن�سي على المر�أة �أو تحت عنوان
الجرائم الجن�سية ،فى القانون الم�صري والت�شريعات العربية.
المبحث الأول
الجرائم الجن�سية فى القوانين العربية
تعالج ت�شريعات وقوانين العقوبات التعدي الجن�سي على المر�أة في و�صف عدد من الجرائم مثل
االغت�صاب ،هتك العر�ض ،الفعل الفا�ضح والتعر�ض لأنثى في الطريق العام �أو مكان مطروق ،والتحري�ض
على الف�سق ،وهناك جرائم �أخرى لن نتناولها في هذه الدرا�سة ،لأنها تخرج على نطاق الدرا�سة وهى
جرائم الدعارة والزنا والتحري�ض على الفجور.
المطلب الأول
جريمة االغت�صاب
 .1تتعدد المواد الخا�صة بجريمة االغت�صاب فى الت�شريعات العربية �سواء كانت ال�ضحية بالغة �أم
قا�صر ًا والحاالت التي ت�ستوجب الت�شديد فى العقاب ك�أن يكون المغت�صب من �أقارب المجني
عليها �أو ممن يتولون تربية ال�ضحية ومالحظاتها ممن له �سلطة عليها .وتعرف جريمة االغت�صاب
ب�أنها ات�صال رجل بامر�أة ات�صاال جن�سيا دون ر�ضا �صحيح منها بذلك ،ويعد االغت�صاب �أ�شد
جرائم االعتداء الجن�سي �ضد المر�أة ال�ضحية وهو ي�شكل اعتدا ًء متعدد ًا على المر�أة فهو �إكراه
ال�ضحية على �سلوك جن�سي لم تتجه �إليه �إرادتها في�صادر بذلك حريتها الجن�سية ،وهو اعتداء
على الحرية العامة للمجني عليها ،واعتداء على حرمة الج�سد وح�صانته ي�ؤدى �إلى �إيقاع �ألم
بدني ونف�سي على ال�ضحية.
لذلك ت�صل العقوبة فى القانون الم�صري(� )16إلى ال�سجن الم�ؤبد �أو الإعدام فى حالة توافر ظرف
م�شدد �أى �أن تكون الجريمة وقعت ممن يقوم بتربيتها �أو له عليها �سلطة معنوية �أو ال�سجن الم�شدد،
( )16حيث تن�ص املادة  276عقوبات على �أن "من واقع �أنثى بغري ر�ضاها يعاقب بال�سجن امل�ؤبد �أو امل�شدد ،ف�إذا كان الفاعل
من �أ�صول املجني عليها �أو املتولني تربيتها �أو مالحظتها �أو ممن لهم �سلطة عليها �أو كان خادما بالأجرة عندها �أو عند
من تقدم ذكرهم يعاقب بال�سجن امل�ؤبد"
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ففى القانون الكويتي فيعاقب بال�سجن خم�س ع�شرة �سنة وغرامة ،ويتم الت�شديد للم�ؤبد فى حالة توافر
الظروف الم�شددة ك�أن يكون من �أقاربها �أو ممن له �سلطة عليها(.)17
�أما القانون الأردني فقد حدد فارقا بين مواقعة �أنثى كون هذه الأنثى زوجته �أم من الغير ،وقد
�شدد العقوبة �إلى الإعدام �إذا كانت ال�ضحية �أقل من خم�سة ع�شرة �سنة ،والأ�شغال ال�شاقة الم�ؤقتة لمدة ال
تقل عن ع�شر �سنوات� ،أما �إذا �أكملت خم�س ع�شرة �سنة ولم تكمل ثماني ع�شرة �سنة تكون العقوبة �أ�شغا ًال
�شاقة م�ؤقتة مدة ال تقل عن خم�س �سنوات( ,)18وحذت �أغلب الت�شريعات العربية نف�س حذو الت�شريعات
�سالفة الذكر.
المطلب الثانى
جريمة هتك العر�ض
 .1جرائم هتك العر�ض �سواء كان با�ستخدام القوة فى �صورته الم�شددة �أو الب�سيطة� ،أو هتك
العر�ض بدون ا�ستخدام القوة تعرف هتك العر�ض ب�أنه هو الإخالل العمدى الج�سيم بحياء
()19
المجني عليه بفعل يرتكب على ج�سمه ،ويم�س فى الغالب عورة فيه .ويعرف بع�ض الفقهاء
هتك العر�ض ب�أنه جريمتان متميزتان ،ولكل منهما �أركانها الخا�صة بها :الجريمة الأولى هي
هتك العر�ض بالقوة �أو التهديد ،والجريمة الثانية هتك العر�ض دون قوة �أو تهديد ،والحق
المعتدى عليه هنا هو الحرية الجن�سية ،فعلى الرغم من �أن هتك العر�ض ال يفتر�ض ات�صا ًال
جن�سي ًا بين الجاني والمجني عليه �إال �أنه يفتر�ض فع ًال جن�سي ًا كما فى جريمة االغت�صاب ،فالفعل
المخل بالحياء على نحو ج�سيم هو بح�سب المجرى العادي للأمور تمهيد الت�صال جن�سي �أو على
الأقل يعمل على �إثارة المجني عليه جن�سيا �إثارة هو ال يرغب فيها �أو دون �إرادته ،وبالإ�ضافة
�إلى ذلك فهذه جريمة تنطوي على م�سا�س بال�شرف وح�صانة الج�سم والحرية ب�صفة عامة .وقد
جرمت قوانين العقوبات في م�صر والبلدان العربية جريمة هتك العر�ض ،ففي م�صر خ�ص�ص
الم�شرع ن�ص المادة( 268 )20تجريم هتك العر�ض بالقوة �أو التهديد بها وحددتها فى حالتين
الأولى �أن يكون ال�ضحية بالغ ًا والثانية فى حالة �إن لم يبلغ ال�ساد�سة ع�شرة من العمر وتدرجت
()21
العقوبات من ال�سجن الم�شدد �إلى الم�ؤبد ،ون�ص قانون العقوبات الكويتي فى المادة 191
( )17تن�ص املادة  186عقوبات "من واقع �أنثى بغري ر�ضاها� ،سواء بالإكراه �أو بالتهديد �أو باحليلة ،يعاقب باحلب�س مدة ال
جتاوز خم�س ع�رشة �سنة ،ويجوز �أن ت�ضاف �إليها غرامة ال جتاوز خم�س ع�رش �ألف روبية .ف�إذا كان اجلاين من �أ�صول املجني
عليه �أو من املتولني تربيتها �أو رعايتها �أو ممن له �سلطة عليها �أو كان خادما عندها �أو عند من تقدم ذكرهم ،كانت العقوبة
احلب�س امل�ؤبد.
( )18يعاقب قانون العقوبات الأردين فى املادة  292كل من " -1واقع �أنثى (غري زوجه) بغري ر�ضاها �سواء بالإكراه �أو باحليلة
�أو باخلداع عوقب بالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة مدة ال تقل عن ع�رش �سنوات -2كل �شخ�ص �أقدم على اغت�صاب فتاة مل تتم
اخلام�سة ع�رشة من عمرها يعاقب بالإعدام.
( )19راجع فى هذا الدكتور حممود جنيب ح�سنى – �رشح قانون العقوبات – الق�سم اخلا�ص طبعة � 1981ص  329وما بعدها
( )20املادة  268تن�ص على �أن" كل من هتك عر�ض �إن�سان بالقوة �أو بالتهديد �أو �رشع يف ذلك يعاقب بال�سجن امل�شدد من ثالث
�سنني �إىل �سبع �سنني ،و�إذا كان عمر من وقعت عليه اجلرمية املذكورة مل يبلغ �ست ع�رشة �سنة كاملة �أو كان مرتكبها ممن
ن�ص عليهم فى الفقرة الثانية من املادة  267يجوز �إبالغ مدة العقوبة �إىل �أق�صى احلد املقرر لل�سجن امل�شدد  .و�إذا اجتمع
ال�رشطان معا يحكم بال�سجن امل�ؤبد.
( )21املادة  191عقوبات الكويت "كل من هتك عر�ض �إن�سان بالإكراه �أو بالتهديد �أو باحليلة ،يعاقب باحلب�س مدة ال جتاوز ع�رش �سنوات.
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على عقوبة ارتكاب جريمة هتك العر�ض بالحب�س مدة ال تجاوز ع�شر �سنين ،وجاءت �صياغة
المادة بنف�س ال�صياغة الم�صرية فى �شروط ا�ستخدام القوة �أو التهديد و�أي�ضا لمن كانوا
تحت �سلطة الجاني المعنوية والقانونية واتفقت قوانين لبنان والعراق والأردن وال�سعودية
والمغرب والجزائر مع نف�س ال�صياغة و�إن لم تتماثل .ويعد الإخالل الج�سيم بالحياء هو ال�شرط
الأ�سا�سي لقيام الجريمة� ،إذا كان الفعل ال يخل – فى ذاته بالحياء فال تقوم جريمة هتك العر�ض
حتى لو كان �صادرا عن باعث جن�سي  .وتعد هذه نقطة مهمة للتفرقة بين جريمة هتك العر�ض
وجريمة التحر�ش الجن�سي ،كما كان الفارق بين االغت�صاب وجريمتي هتك العر�ض والتحر�ش،
�أن االغت�صاب يتطلب في ركنه المادي ات�صاال جن�سيا �صريحا ،بينما هذا لي�س �شرطا فى هتك
العر�ض وال فى التحر�ش الجن�سي ،كما �أن هتك العر�ض تطلب �أن يكون خد�ش الحياء ج�سيما ف�إن
لم يكن ج�سيما ال تعد جريمة هتك عر�ض حتى لو توافر الباعث الجن�سي.
وفى هذا تقول محكمة النق�ض الم�صرية فى تحديد معيار التفرقة بين جرائم العر�ض والتعدي
الجن�سي "الفرق الأ�سا�سي الذي يميز بين هتك العر�ض عن الفعل الفا�ضح المخل بالحياء والأفعال
المنافية للآداب العامة التي من �ش�أنها �أي�ضا �أن تم�س عر�ض الغير حتى في حالة وقوعها من �شخ�ص
على نف�سه ,هو �أن هتك العر�ض يقع دائما على ج�سم الغير وال ي�شمل الأفعال التي تقع �إخالال( )22بالحياء
ب�صفة عامة� ،أي�ضا هناك فارق جوهري بين جريمة هتك العر�ض وغيرها من الجرائم الجن�سية ومنها
جريمة التحر�ش الجن�سي ،فقد حددت محكمة النق�ض فى �أحكامها معيار العورة حيث عرفت هتك العر�ض
ب�أنه "فعل عمدي مخل بالحياء ي�ستطيل �إلى ج�سم المرء وعورته" وتطبيقا لهذا المعيار ق�ضت �إحدى
المحاكم �أن فعل المتهم الذي ق ّبل بغتة فتاة فى وجنتها دون �أن يم�سك بها �أو تم�س يده �أى جزء من
ج�سمها لي�س هتكا للعر�ض و�إنما هو فعل فا�ضح.
المطلب الثالث
الفعل الفا�ضح
 .1الفعل الفا�ضح العلني:
يعد فع ًال فا�ضح ًا كل �شخ�ص ارتكب فع ًال مخ ًال بالحياء مع امر�أة في العلن ،ويفهم من هذا �أن
�أركان جريمة الفعل الفا�ضح في العلن هي الفعل المخل بالحياء ،و�صفة المجني عليها كامر�أة ،والق�صد
الجنائي .وعلة التجريم في هذه الجريمة هي االعتداء على الحرية الجن�سية للمر�أة ومناطها هي حماية
هذه الحرية من �أن ينالها االعتداء في �صورة ال تكفى لتقوم بها جريمة هتك العر�ض.
تعد جريمة الفعل الفا�ضح �إحدى الجرائم القريبة من تعريف جريمة التحر�ش الجن�سي� ،إال �أن
هناك بع�ض االختالفات وهى تتكون من ركنين ركن مادي وركن معنوي الق�صد الجنائي وفى هذا تقول
محكمة النق�ض الم�صرية "�إن الفعل المخل بالحياء هو الذي يخد�ش من المر�أة حياء العين والأذن"(.)23
كما قالت محكمة النق�ض الم�صرية "الفعل المخل بالحياء الذي يخد�ش في المجني عليه حياء
( )22نق�ض � 28أكتوبر �سنة  1911املجموعة الر�سمية �س13رقم �7ص14
( )23نق�ض  22نوفمرب �سنة  1928جمموعة القواعد القانونية ج 1رقم � 17ص .32
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العين والأذن هو فعل فا�ضح"( )24الركن المادي لهذه الجريمة هو الفعل الفا�ضح المخل وفقا لن�ص
المادة  278من قانون العقوبات الم�صري( )25والبد �أن تتوافر فيه العالنية والركن المعنوي وهو الق�صد
الجنائي �أي توافر العلم ب�أن يدرك الجاني �أنه يرتكب جريمة بفعله المادي و�أن تتجه �إرادته �إلى ارتكاب
الفعل الفا�ضح وا�شتراط العالنية في الفعل الفا�ضح.
وقد تواتر في القوانين العربية( )26نف�س التعريف ففي الأردن( )27ا�شترط القانون توافر ركن
العالنية ،وال تقت�صر عالنية الفعل على الأماكن العامة فمجرد ارتكاب الجريمة في مكان عام يمكن
ب�سهولة ا�ستخال�ص �شرط العالنية من طبيعة المكان الذي اختاره المتهم حتى ولو لم ي�شاهده �أحد،
�إذ يكفى �أنه كان في ا�ستطاعة �شخ�ص �أن ي�شهده والأماكن العامة �أنواع ثالثة� ،أماكن عامة بطبيعتها
(الأماكن التي يمكن لأي �شخ�ص دخولها) ،و�أماكن عامة بالتخ�صي�ص (�أماكن يتاح للجمهور دخولها في
�أوقات معينة ال�سينما على �سبيل المثال) ،و�أماكن عامة بالم�صادفة� ،أماكن بطبيعتها خا�صة ولكن ي�سمح
للنا�س على وجه عار�ض بدخولها كالمطاعم) .كما �أي�ضا تقع الجريمة لو تمت في مكان خا�ص لكن يمكن
لكل من كان خارجها �أن ي�شهد ما يجرى في داخلها.
 .2الفعل الفا�ضح غير العلني:
جاء ن�ص المادة  )28(279من قانون العقوبات الم�صري ليجرم الفعل الفا�ضح حتى لو كان فى
غير عالنية ،وي�ستخل�ص من هذا الن�ص �أن �أركان الجريمة هي :الفعل المخل بالحياء ،و�صفة المجني عليه
كامر�أة والق�صد الجنائي ،ويعنى هذا البيان لأركان الجريمة انه �سواء �أن تكون المجني عليها را�ضية
بالفعل �أو غير را�ضية به  .لكن هذا التحديد لأركان الجريمة يتعار�ض مع الفكرة الأ�سا�سية في جرائم
االعتداء على العر�ض� ،إذ هي فى جوهرها اعتداء على الحرية الجن�سية ،وم�ؤدى هذا �أن الفعل لو ارتكب
بالر�ضا وفى غير علنية فال وجود لهذا االعتداء ،وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إنه ي�ستفاد بمفهوم المخالفة �أنه
�إذا تطلب ال�شارع فى هتك العر�ض انعدام الر�ضا ،وتطلب العالنية فى الفعل الفا�ضح العلني ،ف�إن توافر
الر�ضا وانتفاء العالنية ي�ستتبعان بال�ضرورة انعدام التجريم .ويقت�ضى �أن ي�ضاف �إلى الأركان الثالثة
ركن عدم ر�ضاء المجني عليها(.)29
ا�شترط الم�شرع فى هذه الجريمة �شرطا لتحريك الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة بوجوب
تقديم �شكوى من المجني عليها ،لأنه ر�أى تقديم الم�صلحة الفردية هنا على الم�صلحة العامة بحيث �إذا
( )24نق�ض 22نوفمرب �سنة  1928جمموعة القواعد القانونية ج 1رقم� 17ص.23
( )25ن�ص املادة  278عقوبات -م�رص -كل من فعل عالنية فعال نا�ضجا خمال باحلياء يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنة
وغرامة ال تتجاوز ثالثمائة جنيه.
فا�ضحا خم ًال باحلياء يف مكان عام �أو بحيث يراه
( )26ن�ص املادة رقم 198من قانون العقوبات الكويتي �أتى �إ�شارة �أو فع ًال
ً
�أو ي�سمعه من كان يف مكان عام ،يعاقب باحلب�س مدة ال جتاوز �سنة واحدة وبغرامة ال جتاوز �ألف روبية �أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني .ن�ص املادة رقم 273من قانون العقوبات اليمنى الفعل الفا�ضح املخل باحلياء هو كل فعل ينايف الآداب العامة
�أو يخد�ش احلياء ومن ذلك التعري وك�شف العورة املتعمد والقول والإ�شارة املخل باحلياء واملنايف للآداب.
( )27ن�ص املادة  320عقوبات –الأردن -كل من فعل فع ًال منافي ًا للحياء �أو �أبدى �إ�شارة منافية للحياء يف مكان عام �أو يف
جمتمع عام �أو ب�صورة ميكن معها ملن كان يف مكان عام �أن يراه ،يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر �أو بغرامة ال
تزيد على خم�سني ديناراً.
( )28املادة  279عقوبات –م�رص -يعاقب بعقوبة الفعل الفا�ضح العلني كل من ارتكب مع امر�أة �أمرا خمال باحلياء ولو فى غري عالنية.
( )29لدكتور حممود جنيب ح�سنى – املرجع ال�سابق – �ص 316
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ما �سكتت المجني عليها عن ال�شكوى وجب على الهيئة االجتماعية �أال تجيب �أي بالغ عن الجريمة التي
وقعت  .والمق�صود بال�شكوى هنا بالغ المجني عليها �أو من يقوم مقامها �إلى النيابة العامة �أو �أحد
م�أموري ال�ضبط الق�ضائي �أو لمن يكون حا�ضرا من رجال ال�سلطة العامة فى حالة التلب�س طالبا اتخاذ
الإجراءات القانونية الالزمة لتحريك الدعوى قبل الجاني(.)30
رغم �شمول هاتين الجريمتين لكل جرائم االعتداء الجن�سي (الفعل الفا�ضح) �سواء كان الفعل
علني ًا �أو غير علني� ،إال �أن هناك حاالت من جريمة التحر�ش لم تت�ضمنها ويمكن �أن تدخل فى �شكل �أخر
مثل ال�سب العلني �أو الح�ض على الف�سوق �أو الفجور ،وفى هذا قالت محكمة النق�ض الم�صرية "ي�شترط
لتوافر جريمة الفعل الفا�ضح المخل بالحياء وقوع فعل مادي يخد�ش في المرء حياء العين �أو الأذن� ،أما
مجرد الأقوال مهما بلغت من درجة البذاءة والفح�ش فال يعتبر �إال �سبا ،و�إذن ف�إذا كان الحكم قد اعتبر
�أن ما وقع من الطاعن من قوله ب�صوت م�سموع ل�سيدتين يتعقبهما تعرفوا �إنكم ظراف تحبوا نروح �أي
�سينما جريمة فعل فا�ضح مخل بالحياء ف�إنه يكون �أخط�أ والو�صف القانوني ال�صحيح لهذه الواقعة �أنها
�سب منطبق عليه المادتين ( )306،171من قانون العقوبات.
المطلب الرابع
جريمة التحري�ض على الف�سق
هذه الجريمة تتحقق بالقول �أو الإ�شارة ،فالركن المادي فيها يتم بتحري�ض ي�صدر من �شخ�ص قو ًال
()31
�أو بالإ�شارة فى محل عام �أو مكان مطروق ،وهذا الن�ص ت�ضمنته �أغلب الت�شريعات العقابية العربية
وهذه الجريمة وفقا للن�ص الم�صري المادة  269يق�صد بالف�سق فيها الأعمال الجن�سية غير الم�شروعة
التي تقع من المر�أة �أو الرجل� ،سواء بالمواقعة �أو دون ذلك من الأفعال التي تهدف �إلى �أي م�سا�س
�شهواني .فالف�سق تعبير عام له مدلول �أو�سع من تعبير "البغاء" فالبغاء يعنى الفجور والدعارة وكالهما
نوع من ارتكاب الفح�شاء مع النا�س بغير تميز ف�إن ارتكبه الرجل فهو فجور و�إن قارفته الأنثى فهو
دعارة ،وي�شترط القانون �أن يقع التحري�ض بو�سيلة معينة هي القول والإ�شارة والمراد بالإ�شارة كل
�أنواع الإيماءات والحركات �أيا كان �شكلها التي ت�صدر من الجاني تجاه المارة ،ويجب �أن يكون القول �أو
الإ�شارة د ً
اال بذاته على الغر�ض وهو التحري�ض على الف�سق.وهذه الجريمة ال ت�شترط �أن تقع على �أنثى،
فهي يمكن �أن تقع على رجل .وبالتالي فهي ال ت�صلح لكي تكون خا�صة بجريمة التحر�ش الجن�سي اللفظي
الموجه للمر�أة وال ي�شترط �أن تكون عبارته حا�ضة على الف�سوق ،كما ال تعد �سبا علنيا  .وبالإ�ضافة �إلى
الركن المادي وهى �صدور قول �أو �إ�شارة للتحري�ض يجب �أن يتوافر الركن المعنوي وهو �أن يتوافر
للجاني العلم والإرادة بتحقيق الح�ض على الف�سق ،وي�ستوي �أن ي�صل الجاني �إلى تحقيق هدفه بتحري�ض
المارة على الف�سق �أو ال يتحقق وفى الحقيقة هذه المادة كانت تطبق فى الغالب على الن�ساء بتهمة ح�ض
( )30امل�ست�شار �إيهاب عبد املطلب –مرجع �سابق 157 -
( )31املادة  269عقوبات-م�رص -يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �شهر كل من وجد يف طريق عام �أو مكان مطروق يحر�ض
املارة على الف�سق ب�إ�شارات �أو �أقوال ،ف�إذا عاد اجلاين �إىل ارتكاب هذه اجلرمية خال �سنة من تاريخ احلكم عليه يف اجلرمية
الأوىل فتكون العقوبة احلب�س مدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر وغرامة جتاوز خم�سني جنيها  .املادة  198عقوبات – الكويت
– من �أتى �إ�شارة �أو فع ًال فا�ضح ًا خم ًال باحلياء يف مكان عام �أو بحيث يراه �أو ي�سمعه من كان يف مكان عام ،يعاقب
باحلب�س مدة ال تتجاوز �سنة واحدة وبغرامة ال جتاوز �ألف روبية �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني املادة  404عقوبات –
أغان �أو �أقوال فاح�شة �أو
العراق -يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنة �أو بغرامة ال تزيد على مائة دينار كل من جهر ب� ٍ
خملة باحلياء بنف�سه �أو بوا�سطة جهاز يل وكان ذلك يف حمل عام
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الرجال على المواقعة �أي �أن الأنثى تعر�ض نف�سها �أنها بهذا التطبيق تخرج عن ق�صدنا في البحث عن
الن�صو�ص التي يت�ضمنها قوانين العقوبات لمكافحة التحر�ش ،الأمر الذي يت�ضح فى تطبيقات محكمة
النق�ض الم�صرية ،حيث ق�ضت المحكمة ب�أنه �إذا كان ما �أثبته المحقق فى مح�ضره �أن المتهمة كانت
داع وبا�ستهتار و�أنها �أ�شارت ل�شخ�ص بالطريق بالح�ضور �إليها ف�إن هذا
ت�سير بخالعة وت�ضحك بدون ٍ
لي�س فيه تحري�ض على الف�سق� ،إذ �إن من حق المتهمة �أن ت�سير بالو�ضع الذي يالئمها وت�ضحك وتبكى
ح�سبما ت�شاء ،كما �أن المادة ا�شترطت �إن يكون التحري�ض على الف�سق موجها للمارة �إلى كل من تواجد
في الطريق العام �سواء كان التواجد عابر ًا كمن يعبر الطريق� ،أو تواجد بحكم الم�صادفة وت�أ�سي�سا على
ذلك ف�إن التحري�ض على الف�سق الموجه ل�صديق �أو �شخ�ص بعينه في مكان خا�ص ال يقع تحت طائلة
العقاب وفقا لهذا الن�ص .المالحظة الأخيرة على هذه المادة هو العقوبة هي الحب�س �شهر �أو الغرامة
وفى حالة العود تزيد العقوبة �إلى �ستة �شهور.
المطلب الخام�س
التعر�ض لأنثى في طريق عام �أو مكان مطروق
الن�ص في المادة  )32(306من قانون العقوبات الم�صري على تجريم التعر�ض لأنثى بالطريق العام
�سواء كان التعر�ض بالقول �أو بالإ�شارة على وجه يخد�ش حياء الأنثى ،و�أ�ضيف �إليها بالتعديل الذي
�أدخل على المادة عام  1995التعر�ض عبر التليفون ،الجريمة هنا مادية ال �شكلية ،لأن الحدث المكون
لها �ضار ويتمثل فى خد�ش حياء �أنثى فى طريق عام �أو مكان مطروق �أو عن طريق التليفون بقول �أو
فعل يوجه �إليها ،دون �أن يكون ما�سا بج�سمها .وال�ضرر هنا �أدبي بالأ�سا�س وهو �إح�سا�س الأنثى ب�أن
حياءها قد خد�ش ،الأمر الذي يتوقف وجودا وعدما على المغزى االجتماعي للقول �أو الفعل ح�سب الر�أي
الم�ستقر فى العرف ال�سائد ،وكونه طبقا لهذا الر�أي خاد�شا �أو غير خاد�ش لحياء �أنثى( )33يلزم �أن يعبر
المتهم تعبير ًا خاد�شا لحياء الأنثى �أو ا�ستخدم فيه حركة ج�سمية ع�ضلية غير تحريك الل�سان بالقول،
وال يم�س بهذه الحركة ج�سم الأنثى ،و�أن يكون ذلك التعبير غير بالغ الفح�ش بدرجة تجعله فا�ضحا �أو
مخال بالحياء ،ك�أن يحرك المتهم �أ�صابعه بطريقة معينة �أو حاجبيه ب�إ�شارات معينة يباغت بها الأنثى� ،أو
يهز ر�أ�سه بطريقة معينة� ،أو ي�صفر فى وجهها �صفيرا� ،أو يطلب �إليها �أن تركب معه بحجة �إي�صالها �إلى
منزلها وبغر�ض ٍ
مناف للحياء في الواقع .ور�أينا �أن العقوبة هي الحب�س و�شددت في حالة العود خالل
�سنة من تاريخ الحكم عليه في الواقعة الأولى .كما �أن العقاب يقع حتى لو تمت الجريمة عبر التليفون.
ويتطلب توافر الق�صد الجنائي بعن�صريه العلم والإرادة في �أن تتجه �إلى �إ�صدار قول �أو الإ�شارة ،وال
عبرة هنا بالباعث فال �ش�أن للباعث بالق�صد الجنائي في�ستوي �أن الق�صد الجنائي هو ل�سبب الم�ضايقة �أو
التهكم �أو �إ�شباع رغبة لديه �أو المدح �أو اال�صطياد للف�سق� ،أو اللهو ،كل ذلك ال ي�ؤثر على قيام الق�صد(.)34
( )32املادة  306عقوبات – م�رص -يعاقب باحلب�س مدة ال جتاوز �سنة وبغرامة ال تقل عن مائتي جنيه وال تزيد على �ألف جنيه
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من تعر�ض لأنثى بالطريق العام �أو مكان مطروق .وي�رسى حكم الفقرة ال�سابقة �إذا كان
خد�ش حياء الأنثى قد وقع عن طريق التليفون ف�إذا عاد اجلاين �إىل ارتكاب جرمية من نف�س نوع اجلرمية املن�صو�ص عليها
قى الفقرتني ال�سابقتني مرة �أخرى خالل �سنة من تاريخ احلكم عليه فى اجلرمية الأوىل تكون العقوبة احلب�س وغرامة ال
تقل عن خم�سمائة جنيه وال تزيد على ثالثة �آالف جنيه �أو �إحدى هاتني العقوبتني.
( )33امل�ست�شار �إيهاب عبد املطلب – مرجع �سابق� -ص  251وما بعدها.
( )34راجع فى هذا امل�ست�شار �إيهاب عبد املطلب – مرجع �سابق.
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المبحث الثاني
تحليل نقدي للت�شريعات الجنائية العربية ب�ش�أن مكافحة التحر�ش الجن�سي �ضد المر�أة
تت�ضمن القوانين الجنائية العربية مواد لتجريم االعتداءات الجن�سية �ضد المر�أة ،وهى في الأغلب
تت�شدد في العقوبات في جرائم مثل الخطف واالغت�صاب ،هتك العر�ض ،الفعل الفا�ضح والتعر�ض لأنثى
في الطريق العام �أو مكان مطروق ،والتحري�ض على الف�سق ،وهناك جرائم �أخرى لم نتناولها في هذه
الدرا�سة لأنها تخرج على نطاق الدرا�سة وهى جرائم الدعارة والزنا والتحري�ض على الفجور ،فهذه
الدرا�سة تتناول االنتهاكات الموجهة للحرية الجن�سية للمر�أة ،ودور القانون فى حماية هذه الحرية.وقد
يبدو الأمر با�ستعرا�ض للمواد فى الت�شريعات الجنائية العربية �أنها تت�صدى لجميع �أ�شكال التحر�ش
الجن�سي ،فكما �أ�سلفنا ف�إن التحر�ش الجن�سي له �صور و�أ�شكال عدة بدء ًا من النظر للمر�أة �أو الإ�شارة
�أو القول المبا�شر �أو عبر الهاتف �أو من خالل و�سائل االت�صال الحديث الإيميل وما يت�ضمنه هذا القول
�أو تلك الإ�شارة من �أقوال خاد�شة وم�شينة وتلميحات لها مدلول جن�سي �أو �إثارة جن�سية غير مرغوب
بها وكذلك التحر�ش بلم�س الج�سد �أو العورة و�صوال �إلى �أ�شد �إ�شكال التحر�ش ج�سامة ،ورغم تعدد
المواد التي ت�صدت لجرائم الخطف واالغت�صاب وهتك العر�ض والفعل الفا�ضح والتحري�ض على الف�سوق
والتعدي على الأنثى و�إفراد عقوبات لهذه الجرائم� ،إال �أنها ال تكفى لمواجهة جميع �أ�شكال التحر�ش
الجن�سي ،و�سوف نورد الأحكام التي انتهت فيها المحكمة �إلى تبرئة متهمين بارتكاب اعتداءات على
الن�ساء لعدم انطباق القيد والو�صف وفقا للقانون على الحالة المطبق عليها ،فعلى �سبيل المثال عند
()35
تطبيق ن�ص المادة  268عقوبات فى القانون الم�صري الخا�صة بهتك العر�ض ،و�إعمال معيار العورة
فتثور الم�شكلة �إذا اخذ التحر�ش �شكل المالم�سة �أو تح�س�س �أو �إم�ساك �أماكن من ج�سد المر�أة ال تعد
�أماكن عورة ،فر�أت المحكمة �أن تقبيل المر�أة فى خدها دون الإم�ساك بها ال ي�شكل جريمة هتك عر�ض
النتفاء لم�س العورة والخد لي�س بمكان عورة للمر�أة.
فقد تطلبت المادة  268من قانون العقوبات الم�صري على �سبيل المثال حتى يكون الفعل معاقبا
عليه �أن يكون الجاني قد ا�ستخدم القوة �أو هدد بها ،اى �أن فعل المالم�سة مثال لو تم بغير قوة �أو تهديد
كما يحدث فى و�سائل الموا�صالت العامة �أو في الطريق �أو �أماكن الزحام ،ي�صبح خارج دائرة التجريم
ومن ثم يفلت فاعله من العقاب(.)36
وال يمكننا هنا �أن نطلب من المحاكم والق�ضاة التو�سع في تعريف ا�ستخدام القوة �أو الإكراه،
ذلك �أن الأ�صل في الن�صو�ص العقابية �أنه ال يجوز التو�سع في تف�سيرها بما ي�ضر بالمتهم ،الأمر الذي
ي�ؤدى �إلى خروج الكثير من �أفعال التحر�ش الجن�سي من دائرة التجريم .وبناء عليه �إفالت المتهمين
بارتكاب جرائم التحر�ش من العقاب وي�ؤدى �إلى ات�ساع دائرة التهديد للن�ساء .وال يقت�صر الأمر على
القانون الم�صري ،حيث نجد قانون العقوبات العماني يعاقب فى المادة  218عقوبات بال�سجن من
خم�س �سنوات �إلى خم�س ع�شرة �سنة كل من جامع �أنثى بغير حالة الزواج بدون ر�ضاها �سواء بالإكراه
�أو بالتهديد �أو بالحيلة ،وهنا نجد �أن القانون العماني يعاقب على جماع الأنثى غير المتزوجة� ،أي �أن
�أغلب �أ�شكال هتك العر�ض تخرج على نطاق التجريم ،حتى معيار العورة غير معمول به هنا .فقط الفعل
( )35معيار العورة هو املعيار الذي �أخذت به حمكمة النق�ض امل�رصية فى تطبيق املادة اخلا�صة بجرمية هتك العر�ض و�أن
االجتاهات احلديثة للمحكمة تو�سعت فى تعريف هذا املعيار لي�شمل مناطق �أخرى فى ج�سد املر�أة.
( )36راجع فى هذا امل�ست�شار عادل حممد �صالح – حقوق املر�أة وق�ضاياها املعا�رصة.
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المجرم هو الجماع لغير المتزوجة وبدون ر�ضاها �أو تحت �إكراه �أو با�ستخدام الحيلة ،فلم�س �أماكن فى
ج�سدها �أو التح�سي�س عليها �أو لم�س �أماكن العورة �أو العفة كل هذا يخرج عن دائرة التجريم وفقا لهذه
المادة ،ف�أ�شكال التحر�ش ال�سالف الإ�شارة �إليها �أي�ضا تخرج على دائرة التجريم فيفلت مرتكبوها من
العقاب� .أي�ضا المادة  354من قانون العقوبات الإماراتي فقد جمعت جريمتي االغت�صاب وهتك العر�ض
معا و�شدد العقاب �إلى الإعدام "مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون الأحداث الجانحين والم�شردين ،حيث
يعاقب بالإعدام كل �شخ�ص ا�ستخدم الإكراه في مواقعه �أنثى �أو اللواط مع ذكر ،كما يعتبر الإكراه قائما
�إذا كان عمر المجني عليه �أقل من �أربعة ع�شر عاما وقت ارتكاب الجريمة" .لذلك احتاج الأمر �إلى ن�ص
�آخر للفعل الفا�ضح لكن نجد �أن العقوبة �ضئيلة جدا ،فتن�ص المادة  358يعاقب بالحب�س مدة ال تقل عن
�ستة �أ�شهر من �أتى علنا فعال فا�ضحا مخال بالحياء ،ويعاقب بالحب�س مدة ال تقل عن �سنة من ارتكب فعال
مخال بالحياء مع �أنثى �أو �صبي لم يتم الخام�سة ع�شرة ولو في غير عالنية.
�أما قانون العقوبات ال�سوري فقد ن�ص في المادة  505عقوبات على �أن "من لم�س �أو داعب
ب�صورة منافية للحياء قا�صر ًا لم يتم الخام�سة ع�شرة من عمره ،ذكر ًا كان �أو �أنثى� ،أو فتاة �أو امر�أة
لهما من العمر �أكثر من خم�س ع�شرة �سنة دون ر�ضاهما عوقب بالحب�س مدة ال تتجاوز ال�سنة ون�صف
ال�سنة" .ونجد �أي�ضا الن�ص هنا يعاقب بعقوبات �ضعيفة غير رادعة و�أي�ضا يتناول المالم�سة والمداعبة
فقط ،بينما ال�صور الأخرى للتحر�ش بالإ�شارات �أو الكلمات الخاد�شة �أو الإثارة الجن�سية غير المرغوبة
كل هذه الأفعال وغيرها كما �أ�شرنا �إليها �سالفا تخرج �أي�ضا على دائرة التجريم.
كما ن�ص فى المادة  506عقوبات التحر�ش اللفظي ب�شرط �أن يكون منافيا للحياء رغم �أنه يمكن
توجيه الدعوة ب�إلحاح للمر�أة بالإثارة الجن�سية بكلمات يمكن �أال تعد منافية للحياء ،كدعوة رجل المر�أة
لأن تركب �سيارة لتو�صيلها وهو في الوقت ذاته يهدف �إلى دعوتها �إلى فعل م�شين جن�سي �أو هو ي�صفها
ب�أو�صاف مثيرة بعبارات غير مبا�شرة ،فتن�ص المادة  506عقوبات "من عر�ض على قا�صر لم يتم
الخام�سة ع�شرة من عمره �أو على فتاة �أو امر�أة لهما من العمر �أكثر من خم�س ع�شرة �سنة عم ًال منافي ًا
للحياء �أو وجه �إلى �أحدهم كالم ًا مخ ًال بالح�شمة عوقب بالحب�س التكديري ثالثة �أيام �أو بغرامة ال تزيد
على خم�سة و�سبعين ليرة �أو بالعقوبتين مع ًا .والعقوبات هنا غير رادعة بالمرة وال تتنا�سب مع فعل
التحر�ش الجن�سي وما يمثله من اعتداء على حياء المر�أة وعر�ضها وحريتها الجن�سية.
�أما قانون العقوبات الجزائري فيعاقب فى المادة  333عقوبات بالحب�س من �شهرين �إلى �سنتين
وبغرامة من � 500إلى  2000دج كل من ارتكب فعال عالنيا مخال بالحياء ،وال�صياغة بهذا ال�شكل مطاطة
وف�ضفا�ضة تت�سع لأ�شكال متعددة من الأفعال،لكن لم يحدد الأفعال ب�شكل يمنع االلتبا�س لذلك كانت
الجزائر كما �سيرد من الدول العربية القالئل التي �شرعت تجريم التحر�ش الجن�سي بكافة �صوره
و�أ�شكاله.
وعاقب قانون العقوبات اليمنى المادة  271بالحب�س مدة ال تزيد على �سنة �أو بالغرامة التي ال
تجاوز ثالثة �آالف ريال كل من هتك عر�ض �إن�سان حي بدون �إكراه �أو حيلة ،ويعاقب من وقع عليه الفعل
بر�ضاه بذات العقوبة .بذات ال�صياغة الخا�صة بمواد العقوبات التى تعاقب على هتك العر�ض وا�شتراط
ا�ستخدام القوة �أو التهديد بها �أو ا�ستخدام طرق احتيالية.
وبالنظر �إلى قانون العقوبات الليبي ال�صادر في عام  1953وما طر�أ عليه من تعديالت ،نجد �أن
الن�ص التجريمي الأقرب �إلى التحر�ش الجن�سي هو ذلك المن�صو�ص عليه في المادة  408المتعلقة بهتك
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العر�ض ,وجريمة هتك العر�ض كما عرفتها المحكمة العليا الليبية هي "الفعل الذي يق�صد به التعدي
الفاح�ش المنافي للآداب والذي يقع على ج�سم �أو عر�ض �شخ�ص �آخر مادام ذلك الجزء من الج�سم الذي
وقع عليه الفعل يعد في حكم العورة ,ومن خالل هذا التعريف يبين �أن هتك العر�ض ال يمكن �أن يكون �إال
فع ًال مادي ًا ملمو�س ًا لذلك الجزء من ج�سم الإن�سان الذي يعد في حكم العورات ،وهي �أفعال في كل الأحوال
ما دون فعل المواقعة.
كما �أن ن�ص المادة  421المتعلقة بالأفعال �أو الأ�شياء الفا�ضحة ت�شترط لوقوع الجريمة �أن تقع
في محل عام مفتوح �أو معرو�ض على الجمهور.
نخل�ص من هذا اال�ستعرا�ض والتحليل لمواد القانون التي تعاقب على الجرائم الجن�سية �ضد
المر�أة �أنها غير كافية لكي ت�ستخدم للت�صدي لجرائم التحر�ش الجن�سي ،و�سوف نعر�ض للأحكام
الق�ضائية لكي نرى كيف �أن هناك ق�صور ًا ت�شريعي ًا ي�ؤدى �إلى �إفالت الجناة من العقاب فى كثير من
الوقائع.
الأحكام الق�ضائية لمحكمة النق�ض الم�صرية
 .1ال يعتبر هتك عر�ض �إال بالم�سا�س بجزء من ج�سم المجني عليه يدخل عرفا فى حكم العورات
وكذلك الأفعال الأخرى التي ت�صيب ج�سمه فتخد�ش حياءه العر�ضي لمبلغ ما ي�صاحبها من
فح�ش .ف�إذا قاد المجني عليه �شخ�صان �إلى غرفة مغلقة الأبواب والنوافذ وقبله في وجهه وقبله
الثاني فى غرة منه في قفاه وع�ضه في مو�ضع التقبيل ،فهذا الفعل ال يعتبر هتك عر�ض وال
�شروعا فيه ،كما �أنه ال يدخل تحت �أية جريمة �أخرى من جرائم �إف�ساد الأخالق(.)37
� .2إن الفقرة الأولى من المادة ( 268ع) �صريحة في �أن هتك العر�ض الذي يعاقب عليه يجب �أن
يكون قد وقع بالقوة �أو التهديد ،وقد توا�ضع الق�ضاء في تف�سير هذا الن�ص على �أن هذا الركن
يتوافر ب�صفة عامة كلما كان الفعل المكون للجريمة قد وقع �ضد �إرادة المجني عليه� ،سواء �أكان
ذلك راجع ًا �إلى ا�ستعمال المتهم و�سيلة قوة �أو التهديد بالفعل �أم �إلى ا�ستعمال و�سائل �أخرى
يكون من �ش�أنها الت�أثير فى �إرادة المجني عليه بهدم مقاومته �أو فى �إرادته ب�إعدامها بالمباغتة
�أو انتهاز فر�صة فقد ال�شعور واالختيار كما في �أحوال الجنون �أو الغيبوبة �أو النوم ،اما �إذا
كان هتك العر�ض قد وقع على المجني عليه وهو متمالك ل�شعوره واختياره ولم يبد �أية مقاومة
�أو ا�ستنكار ف�إنه ال ي�صح بحال ت�شبيه هذا بالإكراه �أو التهديد المهدم للر�ضا ،وذلك لما ينطوي
عليه من مظاهر الر�ضا بجميع مظاهره وكامل معالمه(.)38
" .3المرجع في اعتبار ما يعد عورة وماال يعد كذلك �إنما يكون �إلى العرف الجاري و�أحوال
البيئات االجتماعية �إذا كانت الأفعال التي وقعت على ج�سم المجني عليه تعتبر �شروعا في
جريمة هتك عر�ض وفقا لأحكام ال�شروع العامة وجب العقاب ولو كانت تلك الأفعال في ذاتها
غير منافية للآداب"(.)39
�" .4إن هتك العر�ض �إذا بد�أ في تنفيذه بالقوة ف�صادف من المجني عليه قبوال ور�ضا �صحيحين
ف�إن ركن القوة يكون منتفيا لأن عدم �إمكان تجزئة الواقعة المكونة لها فى ظروف ومالب�سات
واحدة بل في وقت واحد وتنفيذا لق�صد واحد ال يمكن معه القول ب�أن المجني عليه لم يكن را�ضي ًا
( )37الطعن رقم  518ل�سنة 4ق جل�سة  1934-4-15جمموعة الربع قرن �ص  1188م�رص
( )38طعن رقم  1421ل�سنة  12ق جل�سة  1942-6-22الربع قرن �ص .1189
( )39الطعن رقم  399ل�سنة  5ق�ضائية جل�سة  1935/2/11جمموعة الربع قرن �ص.1188
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فى جزء منها ورا�ضيا بجزء �آخر ،كما �أن العبرة فى هذا المقام لي�ست بالقوة لذاتها بل على �أنها
معدمة للر�ضا  .ف�إذا ما تحقق الر�ضا ولو لم يكن للقوة �أى �أثر فى تحققه ف�إن م�ساءلة المتهم
عنها ال يكون لها �أدني مبرر وال م�سوغ"(.)40
�".5إن واقعة هتك العر�ض تكون واحدة ولو تعددت الأفعال المكونة لها فال ي�صح �إذن �أن تو�صف
بو�صفين مختلفين بل يتعين و�صفها بالو�صف الذي فيه م�صلحة المتهم ،ف�إذا كان هتك العر�ض
قد وقع ب�سل�سلة �أفعال متتالية وكان وقع �أولها مباغتة ولكن المجني عليه �سكت ولم يعتر�ض
على الأفعال المتتالية التي وقعت عليه ،ف�إن ذلك ين�سحب على الفعل الأول فيجعله �أي�ضا حا�صال
بالر�ضا �إال �إذا كانت قد تمت علنا في محل مفتوح للجمهور "معبد �أبو الهول" وكان هناك وقت
الواقعة �أ�شخا�ص يمكنهم �أن ي�شاهدوا الواقعة ،ف�إن وقوعها في هذا الظرف يجعل منها فعال
فا�ضحا معاقبا عليه بالمادة  278عقوبات(.)41
".6متى ثبت �أن المجني عليها قد انخدعت بالمظاهر التي اتخذها المتهم والتي �أدخل بها فى
روعها بت�صرفاته �أنه طبيب بالم�ست�شفى ف�سلمت بوقوع الفعل الذي ا�ستطال �إلى مو�ضع العفة
منها وخد�ش حيائها ف�إنه مما تحقق به جريمتي هتك العر�ض بالقوة والتداخل فى �أعمال طبيب
الم�ست�شفى بغير حق"(.)42
".7من المقرر �أن ركن القوة فى جناية هتك العر�ض ال يقت�صر على القوة المادية بل �إن ال�شارع
جعل من التهديد ركنا مماثال للقوة وقرنه بها فى الن�ص وبذلك �أراد �أن يعتبر الفعل جناية كلما
ارتكب �ضد �إرادة المجني عليه وبغير ر�ضاه فتندرج تحت معنى القوة �أو التهديد المباغتة لأنه بها
ينعدم الر�ضاء ال�صحيح"(.)43

( )40الطعن رقم � 1347سنة  5ق�ضائية جل�سة  1935/6/3جمموعة الربع قرن �ص.1190
( )41الطعن رقم  1471ل�سنة  12ق�ضائية جل�سة  1942/6 /22جمموعة الربع قرن �ص 1190
( )42الطعن رقم  1260ل�سنة  11ق�ضائية جل�سة  1914/5/19جمموعة الربع قرن �ص 1188
( )43الطعن رقم  3ل�سنة  23ق�ضائية جل�سة � 1963/3/26س� 14ص 254
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المبحث الثالث
مكافحة جريمة التحر�ش الجن�سي عبر ت�شريع عقابي خا�ص
بات وا�ضح ًا �أن الت�شريعات الجنائية الحديثة �أو المعا�صرة تتجه �إلى الت�صدي لجريمة التحر�ش
الجن�سي بت�شريع جنائي خا�ص ،و�أن القوانين القائمة التي تن�ص على الجرائم الجن�سية مثل جرائم هتك
العر�ض والفعل الفا�ضح والتعر�ض لأنثى وغيرها من القوانين �أ�صبحت قا�صرة عن الإلمام ال�شامل بكل
عنا�صر جريمة التحر�ش الجن�سي فى ن�ص قانوني ،ال�سيما و�أن كل جريمة من الجرائم الم�شار �إليها
لها �أفعال و�أركان محددة ،وفى حالة عدم توافر هذه الأركان انتفى التجريم فمثال جريمة هتك العر�ض
ت�شترط توافر القوة �أو التهديد بها وبالتالي �إذ لم يتوافر هذا ال�شرط ا�ستنتج الم�شرع �أن هذا الفعل تم
ب�إرادة المجني عليها فينتفي التجريم� ،صحيح �أن الق�ضاء تو�سع فى تعريف القوة �أو التهديد بها لكي
يعالج الق�صور فى المادة الذي يفتر�ض توافر الإرادة فى حالة غياب القوة �أو التهديد بها �إال �أنه ظل
الق�صور قائما فى المادة ال�سيما فيما يخ�ص ال�شرط الثاني فى الن�ص الذي يتطلب �أن يكون التعدي على
العورة فى الج�سم فقط � .أما جريمت ًا الفعل الفا�ضح العلني وغير العلني فوفقا لتعريفهما "�أنه كل من
فعل عالنية فعال فا�ضحا مخال بالحياء" �أما غير العلني فتن�ص على �أن يعاقب بالعقوبة ال�سابقة كل من
ارتكب مع امر�أة �أمرا مخال بالحياء ولو فى غير عالنية"( )44الفارق بين المادتين  278عقوبات والمادة
 279ان العالنية ركن �أ�سا�سي فى الأولى ويجب �أن تنتفي فى الثانية فهي بالن�سبة لها ركن �سلبي و�سواء
فى الفعل الفا�ضح العلني �أن يكون من وقع عليه الفعل را�ضيا به �أو غير را�ض و�سواء كذلك �أن يكون
ذكرا �أو �أنثى و�سواء يكون الفعل فى ذاته تعبيرا عن عالقة م�شروعة كال�صلة بين زوجين �أو �أن يت�صف
بعدم الم�شروعية(� )45أي �أن الحماية هنا للمجتمع ولي�س للمجني عليه�،أما الفعل الفا�ضح غير العلني
و�إن كان م�ضمونها بالفعل قريب ًا �إلى جريمة التحر�ش الجن�سي ولكنها ال ت�شمل كل �أركانها فهي جريمة
الفعل الفا�ضح غير العلني التي تطلب �أن يكون المجني عليه امر�أة وان تكون غير را�ضية بالفعل ،و�أن
يكون فى ذاته غير م�شروع ،ويبقى �أن الفعل هنا يجب �أن يكون مخال بالحياء .ذلك �أن علة التجريم فى
الفعل الفا�ضح غير العلني وا�ضحة باعتباره مرتكب ًا دون ر�ضا المجني عليها ومن ثم عدوان ًا على حريتها
فى معناها ال�شامل ،فقد �أكرهت على معاناة فعل له داللة جن�سية وهو وفق المجرى العادي للأمور
و�إن لم يكن فى نية المتهم يعد تمهيدا لأفعال �أكثر فح�شا وهو من هذه الوجهة تقترب دون �أن تتماثل
بجريمة هتك العر�ض بالقوة �أو التهديد(� .)46إذا ن�ستطيع �أن نقول �إن الركن الأ�سا�سي فى جريمة التحر�ش
الجن�سي هو االعتداء على الحرية الجن�سية للمر�أة ،و�أنه يمكن �أن يكون بالفعل �أو القول �أو الإ�شارة
بهدف الت�أثير على حرية المر�أة الجن�سية.
المكون المهم فى هذه الجريمة �أي�ضا هو الإكراه �سواء كان مادي ًا �أو معنوي ًا �سواء �أخذ ال�صورة
التي تناولتها المواد الخا�صة بهتك العر�ض (القوة �أو التهديد بها) �أو اخذ �صورة االعتداء من �شخ�ص
له �سلطة معنوية على المجني عليها من يقومون بتربيتها �أو �إعالتها �أو مالحظتها �أو يمثل لها �سلطة رب
العمل.
( )44املادة  278عقوبات م�رص " كل من فعل عالنية فعال فا�ضحا خمال باحلياء يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنة �أو بغرامة
ال جتاوز ثالثمائة جنيه".
( )45الدكتور حممود جنيب ح�سنى – �رشح قانون العقوبات – طبعة � 1987ص .574
( )46امل�ست�شار �إيهاب عبد املطلب – جرائم العر�ض �ص .128
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ونعر�ض هنا التجاهات الم�شرع فى بع�ض البلدان العربية الذي �شرع قانون لمكافحة جريمة
التحر�ش الجن�سي.
الفرع الأول:
�إطاللة على بع�ض الن�صو�ص القانونية المتعلقة بالتحر�ش والعنف الجن�سي
اعتبرت الجزائر التحر�ش الجن�سي انتهاكا لحرمة المر�أة الج�سدية والمعنوية .ولذلك ج ّرمه
القانون.
ويع ّرف الف�صل  226ثالثا من المجلة الجزائية مفهوم التحر�ش الجن�سي بـ "الإمعان في م�ضايقة
الغير بتكرار �أفعال �أو �أقوال �أو �إ�شارات من �شانها �أن تنال من كرامته و�أن تخد�ش حياءه وذلك بغاية
حمله على اال�ستجابة لرغباته �أو رغبات غيره الجن�سية �أو ممار�سة �ضغوط عليه من �ش�أنها �إ�ضعاف
�إرادته على الت�صدي لتلك الرغبات".
�إن التعريف القانوني للتحر�ش الجن�سي وا�سع النطاق ولكنه في الوقت نف�سه يحدد المعايير
ال�ضرورية لإثبات الجريمة وهي:
التكرار في الم�ضايقة.الت�صرف بالأفعال والأقوال وحتى الإ�شارات.الغاية الجن�سية لإ�شباع رغبة ال�شخ�ص المتع ّمد التح ّر�ش �أو رغبة الغير.ويعتبر التحر�ش الجن�سي جريمة يعاقب عليها القانون بال�سجن بعام �أو بخطية (غرامة) قدرها
ثالثة �آالف دينار.
كما كان تعديل المادة  503من مجموعة القانون الجنائي المغربي الذي تم بموجبه تجريم
التحر�ش الجن�سي بمثابة مك�سب للت�شريع العربي ،حيث ن�صت المادة  503الفقرة الأولى على ما يلي:
"يعاقب بالحب�س من �سنة �إلى �سنتين وبالغرامة من خم�سة �آالف (حوالي خم�سمائة دوالر) �إلى (خم�سين
�ألف درهم حوالي خم�سة �آالف دوالر) من �أجل جريمة التحر�ش الجن�سي كل من ا�ستعمل �ضد الغير
�أوامر وتهديدات �أو و�سائل للإكراه �أو �أية و�سيلة �أخرى م�ستغال ال�سلطة التي تخولها له مهامه لأغرا�ض
ذات طبيعة جن�سية.
المادة" :2/503 :يعاقب بالحب�س من �سنة �إلى خم�س �سنوات وغرامة من ع�شرة �آالف �إلى مليون
درهم كل من حر�ض �أو �شجع �أو �سهل ا�ستغالل �أطفال تقل �سنهم عن ثماني ع�شرة �سنة في مواد �إباحية،
وذلك ب�إظهار �أن�شطة جن�سية ب�أية و�سيلة كانت �سواء �أثناء الممار�سة الفعلية �أو بالمحاكاة �أو الم�شاهدة
�أو �أي ت�صوير للأع�ضاء الجن�سية للأطفال يتم لأغرا�ض ذات طبيعة جن�سية."...
وهكذا يت�ضح �أن الرئي�س الذي ي�ستغل من�صبه في ممار�سة التحر�ش الجن�سي على من ير�أ�سه
يعر�ض نف�سه للم�ساءلة الجنائية ،خ�صو�صا في ظل قانون الم�سطرة الجنائية كما تم تعديله ف�إن الجمعيات
الم�ؤ�س�سة بطريقة قانونية يمكنها تحريك الدعوى العمومية والتن�صيب كمطالبة بالحق المدني ومتابعة
الم�سطرة �إلى مرحلة التنفيذ.
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ويخ�ص�ص الق�سم الثاني من مدونة ال�شغل ال�صادرة  2004في المواد من � :143إلى المادة
 181لحماية الحدث والمر�أة وخ�صو�صا المواد المتعلقة بت�شغيل الن�ساء والأطفال ليال �إال في ظروف
ا�ستثنائية عندما ت�ستوجب ذلك طبيعة العمل وبعد �إعالم العون المكلف بتفتي�ش ال�شغل،وتجب الإ�شارة
�إلى �أنه بعد تعديل مدونة الأ�سرة بتاريخ  3فبراير (�شباط) � 2004أ�صبح من حق المر�أة المطالبة بالحكم
بتطليقها لل�شقاق وفقا للمواد من � 94إلى  97بعد اجل �أق�صاه �ستة �أ�شهر ودون الت�أكيد على م�سببات طلب
التطليق لأن هناك اعتداءات جن�سية تكون على فرا�ش الزوجية دون �أن ت�ستطيع الزوجة �إثباتها ،وتجدر
الإ�شارة �إلى �أن الزوجة تح�صل على الطالق بالإ�ضافة �إلى الم�ستحقات القانونية المادية من نفقة ومتعة
و�أجرة ح�ضانة عند وجود �أطفال.
كما �أقرت تون�س قانونا ب�ش�أن التحر�ش الجن�سي ت�صل العقوبات فيه �إلى ال�سجن �سنتين ،لحماية
الن�ساء في �أماكن العمل والأماكن العامة.
وجاء في ن�ص القانون �أنه "يعاقب بال�سجن لمدة عام وبخطية (غرامة) قدرها ثالثة �آالف دينار
مرتكب التحر�ش الجن�سي ..وي�ضاعف العقاب �إذا ارتكبت الجريمة �ضد طفل �أو غيره من الأ�شخا�ص
الم�ستهدفين ب�صفة خا�صة ..ب�سبب ق�صور ذهني �أو بدني يعوق ت�صديهم للجاني".
وقد انتهى مجل�س ال�شورى ال�سعودي م�ؤخرا من �إجازة قانون �ضد ممار�سي التحر�ش الجن�سي
الذي يعرف �أنه كل قول �أو فعل �أو �إ�شارة� ،أو اتخاذ موقف ال تدع ظروف الحال �شكا في داللته على
الرغبة في الإيقاع الجن�سي بالطرف الآخر� ،أو اهانته� ،أو ا�ستفزازه� ،أو تحقيره ب�سبب جن�سه� ،أو مجرد
خد�ش حياء الأذن �أو العين.
وذكر �أن العقوبات المقترحة لمثل هذا الفعل هي حب�س المتحر�ش مدة ال تقل عن � 6أ�شهر وال تزيد
على �سنة ،وبغرامة ال تقل عن � 20ألف ريال وال تتجاوز � 50ألف ريال� ،أو ب�إحدى هاتين العقوبتين ،وفي
حالة العودة ت�ضاعف العقوبة.
و�أ�شار �إلى �أن المادة الثانية من م�سودة نظام مكافحة التحر�ش تن�ص على مفهوم التحر�ش الجن�سي
في مجال العمل ،وهو �صدور �أي �سلوك ينطبق عليه الو�صف الإجرامي الوارد في المادة الأولى من هذا
النظام من رئي�س على مر�ؤو�س �أو العك�س� ،أو من عامل على �آخر� ،أيا كان نوع العمل �أو نوع العالقة بين
الطرفين ،و�سواء كان في النطاق الزماني والمكاني للعمل �أو خارجه ،متى كانت عالقة العمل هي �سبب
التحر�ش الجن�سي �أو وقع بمنا�سبتها.
�أما العقوبات المقترحة في مجال العمل فهي �أ�شد ،حيث يطالب بحب�س المتحر�ش مدة ال تقل عن
�سنة وال تزيد على � 3سنوات ،وبغرامة ال تقل عن � 50ألف ريال ،وفي حالة العودة ت�ضاعف العقوبة.
وتم اقتراح �أنه في حالة الإخالل بالجزاءات الت�أديبية المن�صو�ص عليها في نظام الخدمة المدنية
�أو العمل ،يعاقب رئي�س الم�ؤ�س�سة �أو مديرها �أو �صاحب العمل ح�سب الأحوال بغرامة ال تقل عن � 50ألف
ريال وال تتجاوز � 100ألف ريال ،كما �أنه في حال العودة ت�ضاعف العقوبة.
كما تتناول المادة الرابعة م�س�ؤولية الرئي�س بالم�ؤ�س�سة �أو مديرها �أو �صاحب العمل عن كل
حوادث التحر�ش الجن�سي التي تقع في م�ؤ�س�سته ،ما لم يثبت �أنه لم يق�صر في و�ضع وتنفيذ خطة
مكافحة التحر�ش الجن�سي.
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ويت�ضح من القانون ال�سعودي �أنه و�ضع نظام ًا �صارم ًا للحد من التحر�ش ال�سيما فى �أماكن
العمل حيث لم يق�صر العقاب على مرتكب التحر�ش و�إنما �أمتد ل�صاحب العمل �إذا لم ي�ضع خطة لمكافحة
التحر�ش مع اتخاذ �إجراءات �صارمة لتنفيذها.
وت�أتي المادة الخام�سة لتطالب المجني عليه في جريمة التحر�ش الجن�سي ب�إقامة الدليل على
وقوعها ،وللمتهم نفيها بكافة طرق الإثبات ،بينما يخ�ضع �إثبات الواقعة ونفيها لل�سلطة التقديرية لجهات
التحقيق.
وفى م�صر تقدمت عدة جهات بم�شروعات قوانين �إلى مجل�س ال�شعب لإقرارها فقد تقدم المجل�س
القومي للمر�أة بم�شروع لتجريم التحر�ش فى �أماكن العمل كما تقدم النائب البرلماني الم�ستقل بم�شروع
قانون وطرح المركز الم�صري لحقوق المر�أة م�شروع قانون لتجريم التحر�ش الجن�سي ,تناول تعريف
لجريمة التحر�ش وتحديد �أركانها والعقاب المالئم لكل حالة ون�ستعر�ض هنا م�شروع:
المادة الأولى:
قانون المركز ت�ستبدل بعبارة هتك الأعرا�ض و�إف�ساد الأخالق عبارة هتك الأعرا�ض والتحر�ش
الجن�سي و�إف�ساد الأخالق في عنوان الباب الرابع من الكتاب الثالث  -قانون العقوبات.
المادة الثانية:
ي�ضاف �إلى قانون العقوبات المواد 278 ,مكرر ًا.
المادة  278مكرر:
كل من تحر�ش جن�سي ًا بغيره �سواء ذكر �أو �أنثى دون �إرادته يعاقب بالحب�س مدة ال تتجاوز
�سنة وبغرامة ال تتجاوز �إلفي جنية �أو ب�أحدي هاتين العقوبتين .ويكون التحر�ش ب�أفعال كاللم�س �أو
التتبع �أو المالحقة �أو غيره وب�ألفاظ مبا�شرة جن�سية �أو خاد�شة للحياء �أو غير مبا�شرة �أو عبر التليفون
�أو االنترنت �أو �إر�سال ر�سائل تحمل �صور ًا �أو ن�صو�ص ًا �أو نقو�شا جن�سية.
•ف�إذا وقع التحر�ش ممن له �سلطة على المتحر�ش به �أو ا�ستغالل ظروف العمل �أو وقع في �أحد
الأ�صول �أو الفروع� ،أو متولي الرعاية �أو التربية تكون العقوبة �سنتين وغرامة �ألفي جنيه.
•�إذا وقع التحر�ش من �أكثر من �شخ�ص �أو با�ستخدام ال�سالح ظاهر �أو تحت التهديد� ،أو نتج عنه
�إ�صابة �أو جرح تكون العقوبة الحب�س ثالث �سنوات وغرامة ال تتجاوز خم�سة �آالف جنيه.
•�إذا وقع هذا التحر�ش على قا�صر �أو معاق ذهنيا �أو بدنيا �أو م�صاب بمر�ض نف�سي �أو عقلي تكون
العقوبة الحب�س ال يقل عن �سنه وال يتجاوز الثالث �سنوات.
•وللقا�ضي توقيع �أية تدابير �أخري يراها منا�سبة لذلك (�إحالة الالئحة للتفا�صيل لمفهوم ال�سلطة
والظروف).
•كما تفاعل �أع�ضاء البرلمان مع م�شكلة التحر�ش فى م�صر فقدم النائب خليل قويطة م�شروع
قانون م�ستندا �إلى الدرا�سات الميدانية التي تمت فى م�صر ف�ضال على الحوادث التي �شهدتها
م�صر.
•�أي�ضا قدم المجل�س القومي للمر�أة م�شروع قانون لتجريم التحر�ش فى �أماكن العمل.
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ملحق رقم()1
ا�ستعرا�ض لبع�ض قوانين االعتداء الجن�سي فى المنطقة العربية
الرقم

الدولة

1

املغرب

2

تون�س

3

ليبيا

رقم املادة

ن�ص املادة

يعاقب باحلب�س من �سنة �إىل �سنتني وبالغرامة من خم�سة �آالف (حوايل
خم�سمائة دوالر) �إىل خم�سني �ألف درهم (حوايل خم�سة �آالف دوالر)
املادة 503
من �أجل جرمية التحر�ش اجلن�سي كل من ا�ستعمل �ضد الغري �أوامر
وتهديدات �أو و�سائل للإكراه �أو �أية و�سيلة �أخرى م�ستغال ال�سلطة
التي تخولها له مهامه لأغرا�ض ذات طبيعة جن�سية.
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«يعاقب باحلب�س من �سنة �إىل خم�س �سنوات وغرامة من ع�رشه �آالف
�إىل مليون درهم كل من حر�ض �أو �شجع �أو �سهل ا�ستغالل �أطفال تقل
�سنهم عن ثماين ع�رشة �سنة يف مواد �إباحية ،وذلك ب�إظهار �أن�شطة
املادة
 2 / 503جن�سية ب�أية و�سيلة كانت �سواء �أثناء املمار�سة الفعلية �أو باملحاكاة
�أو امل�شاهدة �أو �أي ت�صوير للأع�ضاء اجلن�سية للأطفال يتم لأغرا�ض
ذات طبيعة جن�سية»....
التحر�ش اجلن�سي «كل �إمعان يف م�ضايقة الغري بتكرار �أقوال �أو
�أفعال �أو �إ�شارات ،من �ش�أنها ان تنال من كرامته �أو تخد�ش حياءه
وذلك بغاية حمله على اال�ستجابة لرغباته �أو رغبات غريه اجلن�سية
�أو مبمار�سة �ضغوط عليه من �ش�أنها �إ�ضعاف �إرادته على الت�صدي
لتلك الرغبات».
«يعاقب بال�سجن ملدة عام وبخطية قدرها ثالثة �آالف دينار مرتكب
التحر�ش اجلن�سي ..وي�ضاعف العقاب �إذا ارتكبت اجلرمية �ضد طفل
�أو غريه من الأ�شخا�ص امل�ستهدفني ب�صفة خا�صة ..ب�سبب ق�صور
ذهني �أو بدين يعوق ت�صديهم للجاين».
408
املتعلقة
بهتك
العر�ض

الفعل الذي يق�صد به التعدي الفاح�ش املنايف للآداب والذي يقع على
ج�سم �أو عر�ض �شخ�ص �آخر مادام ذلك اجلزء من اجل�سم الذي وقع
عليه الفعل يعد يف حكم العورات»
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الرقم

الدولة

رقم املادة

ن�ص املادة

3

ليبيا

يف هتك
العر�ض
املادة٢١٨

يعاقب بال�سجن من خم�س �سنوات �إىل خم�س ع�رشة �سنة
 .1كل من جامع �أنثى بغري حالة الزواج بدون ر�ضاها� ،سواء
بالإكراه �أو بالتهديد �أو باحليلة.
 .2كل من خطف �شخ�ص ًا بنف�س الو�سائل بق�صد ارتكاب الفجور به.
 .3كل من ارتكب الفجور ب�شخ�ص كان دون اخلام�سة ع�رشة
من عمره �أو كان م�صاب ًا بنق�ص ج�سدي �أو عقلي ،ولو ح�صل
الفعل بدون �إكراه �أو تهديد �أو حيلة� ،أو كان املعتدي من �أ�صول
املعتدى عليه �أو من املتولني رعايته �أو ممن لهم �سلطة عليه �أو
خادم ًا عند �أولئك الأ�شخا�ص.

4

عمان

تعترب املجامعة �أو فعل الفجور تام ًا عند دخول الع�ضو اجلن�سي للذكر
املادة 219
لأقل درجة �سواء كان ذلك الدخول م�صحوب ًا ب�إفراز املني �أم ال.

5

الإمارات
العربية
املتحدة
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يعاقب بال�سجن من ع�رشة �أيام �إىل �سنة وبالغرامة من ريالني �إىل
خم�سني كل من �أقدم على ارتكاب ف�ضيحة جن�سية ب�إحدى الو�سائل
يف الف�ضائح
املذكورة يف املادة  ٤٣من هذا القانون .
العلنية
ويتعر�ض لنف�س العقاب من �أقدم على �صنع �أو اقتناء �أو توزيع �أو
املادة٢٢٤
عر�ض ر�سائل �أو �صور خالعية �أو غريها من الأ�شياء الفا�ضحة وال
يعد �شيئ ًا فا�ضح ًا الإنتاج العلمي �أو الفني� ،إال �إذا قدم لغري غر�ض
علمي ل�شخ�ص يقل عمره عن الثامنة ع�رشة .

املادة٢٦٩

يعاقب بال�سجن من ع�رشة �أيام �إىل �ستة �أ�شهر �أو بغرامة ال تتجاوز
ع�رشة رياالت كل من �أهان كرامة �أحد النا�س ب�إحدى الو�سائل
املذكورة يف املادة  ٣٤من هذا القانون .
وتتوقف املالحقة على اتخاذ املعتدى عليه� ،أو �أقربائه حتى الدرجة
الرابعة �إذا كانت االهانة موجهة �إىل ميت� ،صفة االدعاء ال�شخ�صي،
وللقا�ضي �أن يعفي الفريقني �أو �أحدهما من العقوبة �إذا كان املعتدى
عليه قد ت�سبب الإهانة بعمل غري حمق �أو كانت الإهانة متبادلة.

االغت�صاب
وهتك
العر�ض
(-354
)357

مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون الأحداث اجلانحني وامل�رشدين،
يعاقب بالإعدام كل �شخ�ص ا�ستخدم الإكراه يف مواقعة �أنثى �أو
اللواط مع ذكر ،كما يعترب الإكراه قائما �إذا كان عمر املجني عليه �أقل
من �أربعة ع�رش عاما وقت ارتكاب اجلرمية.
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الرقم

الدولة

رقم املادة

املادة رقم
354
املادة رقم
355

5

الإمارات
العربية
املتحدة

املادة رقم
356
املادة رقم
357

6
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ال�سعودية
"م�سودة
القانون
املقرتح"

ن�ص املادة

يعاقب على ال�رشوع يف ارتكاب اجلرائم املن�صو�ص عليها يف املادة
ال�سابقة بال�سجن امل�ؤبد.
مع عدم الإخالل باملادتني ال�سابقتني ،يعاقب على جرمية هتك
العر�ض بالر�ضا باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة ،ف�إذا وقعت اجلرمية
على �شخ�ص ذكرا كان �أم �أنثى تقل �سنة عن �أربعة ع�رش عاما� ،أو �إذا
وقعت اجلرمية بالإكراه كانت العقوبة ال�سجن امل�ؤقت.
�إذا �أف�ضت �إحدى اجلرائم املن�صو�ص عليها يف املواد ال�سابقة �إىل موت
املجني عليه كانت العقوبة الإعدام.
يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر من �أتى علنا فعال فا�ضحا
خمال باحلياء،ويعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة من ارتكب فعال
خمال باحلياء مع �أنثى �أو �صبي مل يتم اخلام�سة ع�رشة ولو يف غري
عالنية .
يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنة وبغرامة ال تزيد على ع�رشة
�آالف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني من تعر�ض الأنثى على وجه
يخد�ش حياءها بالقول �أو الفعل يف طريق عام �أو مكان مطروق.

الفعلالفا�ضح
واملخل
باحلياء
()359-358
املادة رقم
358
املادة رقم
359

كما يعاقب بذات العقوبة كل رجل تنكر بزي امر�أة ودخل مكانا
خا�صا بالن�ساء �أو حمظور دخوله �آنذاك لغري الن�ساء ،ف�إذا ارتكب
الرجل جرمية يف هذه احلالة عد ذلك ظرف ًا م�شدد ًا.

م�رشوع
قانون

يعترب حتر�ش ًا جن�سي ًا معاقب ًا عليه مبوجب هذا النظام كل قول �أو فعل
�أو �إ�شارة� ،أو اتخاذ موقف ال تدع ظروف احلال �شكا يف داللته على
الرغبة يف الإيقاع اجلن�سي بالطرف الآخر� ،أو �إهانته� ،أو ا�ستفزازه،
�أو حتقريه ب�سبب جن�سه� ،أو جمرد خد�ش حياء الأذن �أو العني.

والعقوبات املقرتحة ملثل هذا الفعل هي حب�س املتحر�ش مدة ال تقل
عن � 6أ�شهر وال تزيد على �سنة ،وبغرامة ال تقل عن � 20ألف ريال وال
املادة الأوىل
تتجاوز � 50ألف ريال� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،ويف حالة العودة
ت�ضاعف العقوبة.
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ن�ص املادة

يعترب مفهوم التحر�ش اجلن�سي يف جمال العمل هو �صدور �أي �سلوك
ينطبق عليه الو�صف الإجرامي الوارد يف املادة الأوىل من هذا النظام
من رئي�س على مر�ؤو�س �أو العك�س� ،أو من عامل على �آخر� ،أيا كان
نوع العمل �أو نوع العالقة بني الطرفني ،و�سواء كان يف النطاق
الزماين واملكاين للعمل �أو خارجه ،متى كانت عالقة العمل هي �سبب
التحر�ش اجلن�سي �أو وقع مبنا�سبتها.
�أما العقوبات املقرتحة يف جمال العمل فهي �أ�شد ،حيث يتم حب�س
املتحر�ش مدة ال تقل عن �سنة وال تزيد على � 3سنوات ،وبغرامة ال تقل
عن � 50ألف ريال ،ويف حالة العودة ت�ضاعف العقوبة.
على م�س�ؤولية الر�ؤ�ساء واملديرين يف امل�ؤ�س�سات احلكومية و�أ�صحاب
الأعمال� ،أو من يقوم مقامهم ،كل يف جمال عمله ،على توفري بيئة عمل
خالية من �أفعال التحر�ش اجلن�سي ،حيث يتعني عليهم و�ضع �أنظمة
داخلية فعالة ملكافحة التحر�ش اجلن�سي ،مع اتخاذ كل الو�سائل
الالزمة لذلك ،ومن ذلك ن�رش الوعي بخطورة التحر�ش اجلن�سي من
الناحية الدينية والأخالقية والنظامية ،وتوفري بيئة عمل يحاط فيها
االختالط بني اجلن�سني بال�ضوابط ال�رشعية ،واملراقبة امل�ستمرة
ل�سلوكيات من تثور حولهم ال�شبهات ،و�ضع نظام فعال لل�شكوى من
�أفعال التحر�ش اجلن�سي ،و�إحاطة التحقيق الإداري بكافة ال�ضمانات
النظامية ،كما يجب �ضمان �رسية التحقيق حفاظا على النظام العام
والآداب العامة.

املادة
الرابعة

ويف حالة الإخالل باجلزاءات الت�أديبية املن�صو�ص عليها يف نظام
اخلدمة املدنية �أو العمل ،يعاقب رئي�س امل�ؤ�س�سة �أو مديرها �أو
�صاحب العمل ح�سب الأحوال بغرامة ال تقل عن � 50ألف ريال وال
تتجاوز � 100ألف ريال ،كما �أنه يف حال العودة ت�ضاعف العقوبة.
تتناول م�س�ؤولية الرئي�س بامل�ؤ�س�سة �أو مديرها �أو �صاحب العمل عن
كل حوادث التحر�ش اجلن�سي التي تقع يف م�ؤ�س�سته ،مامل يثبت �أنه مل
يق�رص يف و�ضع وتنفيذ خطة مكافحة التحر�ش اجلن�سي.

املادة
اخلام�سة

تطالب املجني عليه يف جرمية التحر�ش اجلن�سي ب�إقامة الدليل على
وقوعها ،وللمتهم نفيها بكافة طرق الإثبات ،بينما يخ�ضع �إثبات
الواقعة ونفيها لل�سلطة التقديرية جلهات التحقيق
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يعد مرتكبا جلرمية التحر�ش اجلن�سي ويعاقب باحلب�س من �شهرين
�إىل �سنة وبغرامة من  50.000دج �إىل  100.000دج ،كل �شخ�ص
ي�ستغل �سلطة وظيفته �أو مهنته عن طريق �إ�صدار الأوامر للغري �أو
بالتهديد �أو بالإكراه �أو مبمار�سة �ضغوط عليه ق�صد �إجباره على
املادة 341
اال�ستجابة لرغباته اجلن�سية فى حالة العود ت�ضاعف العقوبة.
مكرر
و�أو�ضح الف�صل  226ثالثا من املجلة اجلزائية مفهوم التحر�ش
اجلن�سي بـ "الإمعان يف م�ضايقة الغري بتكرار �أفعال �أو �أقوال �أو
�إ�شارات من �شانها �أن تنال من كرامته و�أن تخد�ش حياءه وذلك بغاية
حمله على اال�ستجابة لرغباته �أو رغبات غريه اجلن�سية �أو ممار�سة
�ضغوط عليه من �ش�أنها �إ�ضعاف �إرادته على الت�صدي لتلك الرغبات".
عاقب باحلب�س من �شهرين �إىل �سنتني وبغرامة من � 500إىل  2000دج
كل من ارتكب فعال عالنيا خمال باحلياء.
املادة  333و�إذا كان الفعل العلني املخل باحلياء من �أفعال ال�شذوذ اجلن�س
ارتكب �ضد �شخ�ص من نف�س اجلن�س تكون العقوبة باحلب�س من �ستة
�أ�شهر �إىل ثالث �سنوات وبغرامة من � 1000إىل  10.000دج.
يعاقب باحلب�س من �شهرين �إىل �سنتني وبغرامة من � 500إىل 2000
دج كل من �صنع �أو حاز �أو ا�ستورد �أو �ساعي يف ا�سترياد من �أجل
التجارة �أو وزع �أو �أجر �أو ل�صق �أو �أقام معر�ضا �أو عر�ض �أو �رشع
املادة 333
يف العر�ض للجمهور �أو باع �أو �رشع يف البيع �أو وزع �أو �رشع يف
مكرر
التوزيع كل مطبوع �أو حمرر �أو ر�سم �أو �إعالن �أو �صور �أو لوحات
زيتية �أو �صور فوتوغرافية �أو �أ�صل ال�صورة �أو قالبها �أو �أنتج �أي
�شيء خمل باحلياء.
عاقب باحلب�س من خم�س �إىل ع�رش �سنوات كل من ارتكب فعال خمال
املادة  334باحلياء �ضد قا�رص مل يكمل ال�ساد�سة ع�رشة ذكرا كان �أو �أنثى بغري
عنف �أو �رشع يف ذلك.
ويعاقب بال�سجن امل�ؤقت من خم�س �إىل ع�رش �سنوات �أحد الأ�صول
املادة  335الذي يرتكب فعال خمال باحلياء �ضد قا�رص ولو جتاوز ال�ساد�سة
ع�رشة من عمره ومل ي�صبح بعد را�شدا بالزواج.
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يعاقب بال�سجن امل�ؤقت من خم�س �إىل ع�رش �سنوات كل من ارتكب
فعال خمال باحلياء �ضد �إن�سان ذكرا كان �أو �أنثى بغري عنف �أو �رشع
املادة  336يف ذلك.
و �إذا وقعت اجلرمية على قا�رص مل يكمل ال�ساد�سة ع�رشة يعاقب
اجلاين بال�سجن امل�ؤقت من ع�رش �سنوات �إىل ع�رشين �سنة.

المركز الم�صري لحقوق المر�أة

كل من ارتكب جناية هتك عر�ض يعاقب بال�سجن امل�ؤقت من خم�س
�إىل ع�رش �سنوات.
و�إذا وقع هتك العر�ض �ضد القا�رصة مل تكمل ال�ساد�سة ع�رشة
فتكون العقوبة ال�سجن امل�ؤقت من ع�رش �سنوات �إىل ع�رشين �سنة
�إذا كان اجلاين من �أ�صول من وقع عليه الفعل املخل باحلياء �أو هتك
العر�ض �أو كان من فئة من لهم �سلطة عليه �أو كان من معلميه �أو ممن
املادة 337
يخدمونه ب�أجر �أو كان خادما ب�أجر لدى الأ�شخا�ص املبينني عاليه �أو
كان موظفا �أو من رجال الدين �أو �إذا كان اجلاين مهما كان �صفته قد
ا�ستعان يف ارتكاب اجلناية ب�شخ�ص �أو �أكرث فتكون العقوبة ال�سجن
امل�ؤقت من ع�رش �سنوات �إىل ع�رشين �سنة يف احلالة املن�صو�ص عليها
يف الفقرة الأوىل من املادة  334وال�سجن امل�ؤبد يف احلالتني املن�صو�ص
عليهما يف املادتني  335و336.

مادة256

يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنة �أو بالغرامة كل من اعتدى على
حرمة احلياة اخلا�صة وذلك ب�أن ارتكب �أحد
الأفعال الآتية يف غري الأحوال امل�رصح بها قانونًا �أو بغري ر�ضاء
املجني عليه-
�أ -ا�سرتق ال�سمع �أو �سجل �أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة �أ ًيا
كان نوعه حمادثات جرت يف مكان خا�ص �أو عن طريق الهاتف.
ب -التقط �أو نقل بجهاز من الأجهزة �أ ًيا كان نوعه �صورة �شخ�ص
يف مكان خا�ص.
ف�إذا �صدرت الأفعال امل�شار �إليها يف الفقرتني ال�سابقتني �أثناء اجتماع
على م�سمع �أو مر�أى من احلا�رضين يف ذلك االجتماع ف�إن ر�ضاء
ً
مفرت�ضا ويعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على ثالث �سنوات
ه�ؤالء يكون
�أو بالغرامة املوظف العام الذي يرتكب �أحد الأفعال املبينة بهذه املادة
اعتماد على �سلطة وظيفته.
ويحكم يف جميع الأحوال مب�صادرة الأجهزة وغريها مما يكون قد
ا�ستخدم يف اجلرمية كما يحكم مبحو الت�سجيالت املتح�صلة عنها �أو
�إعدامها.
135

136

الرقم

الدولة

8

اليمن

رقم املادة

ن�ص املادة

مادة269

متى �سقط احلد ال�رشعي ل�سبب من الأ�سباب املقررة يعاقب باحلب�س
مدة ال تزيد على �سبع �سنني كل من اعتدى باالغت�صاب على �أي
�شخ�ص ذك ًرا كان �أو �أنثى بدون ر�ضاه وتكون العقوبة احلب�س
مدة ال تقل عن �سنتني وال تزيد على ع�رش �سنني �إذا ارتكب اجلرمية
�شخ�صان ف�أكرث �أو كان اجلاين من املتولني الإ�رشاف على املجني
عليه �أو حمايته �أو تربيته �أو حرا�سته �أو معاجلته �أو �أ�صيب املجني
عليه ب�سبب احلادث ب�رضر ج�سيم يف بدنه �أو �صحته �أو حملت املجني
عليها ب�سبب اجلرمية وتكون العقوبة احلب�س مدة ال تقل عن ثالث
�سنوات وال جتاوز خم�س ع�رشة �سنة �إذا كان �سن املجني عليها مل
تبلغ الرابعة ع�رشة �أو ت�سبب عن الفعل انتحار املجني عليها ويعد
اغت�صا ًبا كل �إيالج جن�سي جرى ارتكابه على �شخ�ص الغري ذك ًرا كان
�أو �أنثى بدون ر�ضاه.

هتك
العر�ض
مادة270

كل فعل يطال ج�سم الإن�سان ويخد�ش احلياء يقع من �شخ�ص على
�آخر دون الزنا واللواط وال�سحاق يعترب هت ًكا للعر�ض.

مادة271

يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنة �أو بالغرامة التي ال جتاوز
ثالثة �آالف ريال كل من هتك عر�ض �إن�سان حي بدون �إكراه �أو حيلة
ويعاقب من وقع عليه الفعل بر�ضاه بذات العقوبة.

مادة272

يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على خم�س �سنوات كل من هتك عر�ض
�إن�سان حي بالإكراه �أو احليلة �أو �إذا كان املجني عليه �أنثى مل تتجاوز
خم�س ع�رشة �سنة �أو ذك ًرا مل يجاوز اثنتى ع�رشة �سنة �أو معدوم
الإرادة �أو ناق�صها لأي �سبب �أو �إذا كان اجلاين من �أ�صول املجني
عليه �أو من املتولني تربيته.

الفعل
الفا�ضح
املخل
باحلياء
مادة273

الفعل الفا�ضح املخل باحلياء هو كل فعل ينايف الآداب العامة �أو
يخد�ش احلياء ومن ذلك التعري وك�شف العورة املتعمد والقول
والإ�شارة املخل باحلياء واملنايف للآداب.

مادة 274

يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر �أو بالغرامة كل من �أتى
فا�ضحا عالنية ،بحيث يراه �أو ي�سمعه الآخرون.
فع ًال
ً
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مادة275

يعاقب باحلب�س مدة ال جتاوز �سنة �أو بالغرامة كل من �أتى فع ًال
فا�ضحا مع �أنثى بغري ر�ضاها ف�إذا كان الفعل عن ر�ضا منها يعاقب
ً
االثنان باحلب�س مدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر �أو بالغرامة التي ال
جتاوز �ألف ريال.

مادة276

يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنة �أو بالغرامة كل �شخ�ص متزوج
رج ًال كان �أو �أنثى �أتى �أفعا ًال تتنافى مع الأمانة واحلر�ص الواجبني
يف الزواج.

املواقعة
اجلن�سية
وهتك
العر�ض
مادة 186

من واقع �أنثى بغري ر�ضاها� ،سواء بالإكراه �أو بالتهديد �أو باحليلة،
يعاقب باحلب�س مدة ال جتاوز خم�س ع�رشة �سنة ،ويجوز �أن ت�ضاف
�إليها غرامة ال جتاوز خم�سة ع�رش �ألف روبية.
ف�إذا كان اجلاين من �أ�صول املجني عليها �أو من املتولني تربيتها �أو
رعايتها �أو ممن له �سلطة عليها �أو كان خاد ًما عندها �أو عند من تقدم
ذكرهم ،كانت العقوبة احلب�س امل�ؤبد.
من واقع �أنثى بغري �إكراه �أو تهديد �أو حيلة ،وهو يعلم �أنها جمنونة
�أو معتوهة �أو دون التا�سعة �أو معدومة الإرادة لأي �سبب �آخر �أو
لأنها ال تعرف طبيعة الفعل الذي تتعر�ض له �أو �إنها تعتقد �رشعيته،
يعاقب باحلب�س مدة ال جتاوز خم�س ع�رشة �سنة ،ويجوز �أن ت�ضاف
�إليها غرامة ال جتاوز خم�سة ع�رش �ألف روبية .ف�إذا كان اجلاين
من �أ�صول املجني عليها �أو من املتولني تربيتها �أو رعايتها �أو من
له �سلطة عليها �أو كان خاد ًما عندها �أو عند من تقدم ذكرهم ،كانت
العقوبة احلب�س امل�ؤبد.

مادة 187

من واقع �أنثى بغري �إكراه �أو تهديد �أو حيلة ،وكانت تبلغ التا�سعة وال
تبلغ الثامنة ع�رشة من عمرها ،يعاقب باحلب�س مدة ال جتاوز �سبع
�سنوات ،ويجوز �أن ت�ضاف �إليها غرامة ال جتاوز �سبعة �آالف روبية،
ف�إذا كان اجلاين من �أ�صول املجني عليها �أو من املتولني تربيتها �أو
رعايتها �أو ممن لهم �سلطة عليها �أو كان خاد ًما عندها �أو عند من تقدم
ذكرهم ،كانت العقوبة احلب�س مدة ال جتاوز ع�رش �سنوات ،ويجوز �أن
ت�ضاف �إليها غرامة ال جتاوز ع�رشة �آالف روبية

مادة 188

كل من هتك عر�ض �إن�سان ،بالإكراه �أو بالتهديد �أو باحليلة ،يعاقب
باحلب�س مدة ال جتاوز ع�رش �سنوات ،وال يجوز �أن ت�ضاف �إليها
غرامة ال جتاوز ع�رشة �آالف روبية.
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مادة 191

�إذا كان اجلاين من �أ�صول املجني عليه �أو من املتولني تربيته �أو
رعايته �أو ممن لهم �سلطة عليه �أو كان خاد ًما عنده �أو عند من تقدم
ذكرهم ،كانت العقوبة احلب�س مدة ال جتاوز خم�س ع�رشة �سنة،
ويجوز �أن ت�ضاف �إليه غرامة ال جتاوز خم�سة ع�رش �ألف روبية.
ويحكم بالعقوبات ال�سابقة �إذا كان املجني عليه معدوم الإرادة ل�صغر
�أو جلنون �أو لعته �أو كان غري مدرك طبيعة الفعل �أو معتق ًدا �رشعيته،
ولو ارتكب الفعل بغري �إكراه �أو تهديد �أو حيلة.

مادة 192

كل من هتك عر�ض �صبي �أو �صبية مل يتم كل منهما الثامنة ع�رشة من
عمره ،بغري �إكراه �أو تهديد �أو حيلة ،يعاقب باحلب�س مدة ال جتاوز خم�س
�سنواتوبغرامةالجتاوزخم�سة�آالفروبية�أوب�إحدىهاتنيالعقوبتني.
ف�إذا كان اجلاين من �أ�صول املجني عليه �أو من املتولني تربيته �أو
رعايته �أو ممن لهم عليه �سلطة �أو كان خاد ًما عند من تقدم ذكرهم،
كانت العقوبة احلب�س مدة ال جتاوز �سبع �سنوات ،ويجوز �أن ت�ضاف
�إليها غرامة ال جتاوز �سبعة �آالف روبية

مادة 198

فا�ضحا خم ًال باحلياء يف مكان عام �أو بحيث
من �أتى �إ�شارة �أو فع ًال
ً
يراه �أو ي�سمعه من كان يف مكان عام ،يعاقب باحلب�س مدة ال جتاوز
�سنة واحدة وبغرامة ال جتاوز �ألف روبية �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني

االغت�صاب
املادة 292
املادة 293
املادة 294

 -1من واقع �أنثى (غري زوجه) بغري ر�ضاها �سواء بالإكراه �أو
بالتهديد �أو باحليلة �أو باخلداع عوقب بالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة
مدة ال تقل عن ع�رش �سنوات.
 -2كل �شخ�ص �أقدم على اغت�صاب فتاة مل تتم اخلام�سة ع�رشة من
عمرها يعاقب بالإعدام.

من واقع �أنثى (غري زوجه) ال ت�ستطيع املقاومة ب�سبب �ضعف �أو
املادة  295عجز ج�سدي �أو نف�سي �أو عقلي يعاقب بال�أ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة ملدة
ال تقل عن ع�رش �سنوات.
من واقع �أنثى (غري زوجه) �أكملت اخلام�سة ع�رشة ومل تكمل الثامنة
هتك
العر�ض ع�رشة من عمرها عوقب بالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة مدة ال تقل عن
املادة  296خم�س �سنوات.
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املادة297

املادة 298

ن�ص املادة

 .1من واقع �أنثى �أكملت اخلام�سة ع�رشة ومل تكمل الثامنة ع�رشة
من عمرها وكان اجلاين �أحد �أ�صولها �سواء كان �رشعي ًا �أو غري
�رشعي �أو واقعها �أحد حمارمها �أو من كان موكال برتبيتها �أو
رعايتها �أو له �سلطة �رشعية �أو قانونية عليها عوقب بالأ�شغال
ال�شاقة امل�ؤقتة مدة ال تقل عن ع�رش �سنوات.
 .2ويق�ضي بالعقوبة نف�سها �إذا كان الفاعل رجل دين �أو مدير
مكتب ا�ستخدام �أو عامال ً فيه فارتكب الفعل م�سيئا ا�ستعمال
ال�سلطة �أو الت�سهيالت التي ي�ستمدها من هذه ال�سلطة.
 .3كل من هتك بالعنف �أو التهديد عر�ض �إن�سان عوقب بالأ�شغال
ال�شاقة مدة ال تنق�ص عن �أربع �سنوات.
 .4ويكون احلد الأدنى للعقوبة �سبع �سنوات �إذا كان املعتدى عليه
مل يتم اخلام�سة ع�رشة من عمره.
يعاقب بالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة من هتك عر�ض �إن�سان ال ي�ستطيع
املقاومة ب�سبب عجز ج�سدي �أو نق�ص نف�سي �أو ب�سبب ما ا�ستعمل
نحوه من �رضوب اخلداع �أو حمله على ارتكابه.
 .1كل من هتك بغري عنف �أو تهديد عر�ض ولد  -ذكر ًا كان �أو �أنثى
مل يتم اخلام�سة ع�رشة من عمره �أو حمله على ارتكاب فعل هتك
العر�ض يعاقب بالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة.
 .2وال تنق�ص العقوبة عن خم�س �سنوات �إذا كان الولد  -ذكر ًا كان
�أو �أنثى  -مل يتم الثانية ع�رشة من عمره.

كل �شخ�ص من املو�صوفني يف املادة ( )295يهتك عر�ض �شخ�ص
املادة  - 299ذكرا كان �أم �أنثى � -أمت اخلام�سة ع�رشة وملا يتم الثامنة ع�رشة
من عمره �أو يحمله على ارتكاب فعل هتك العر�ض يعاقب بالأ�شغال
ال�شاقة امل�ؤقتة.
يعاقب باحلب�س مدة ال تتجاوز �سنة ،كل من داعب ب�صورة منافية
للحياء:
ً
� .1شخ�صا مل يتم اخلام�سة ع�رشة من عمره ذكرا كان �أو �أنثى،
�أو امر�أة �أو فتاة لها من العمر خم�س ع�رشة �سنة �أو �أكرث دون
املادة 305
ر�ضاهما.
املادة 306
من عر�ض على �صبى دون اخلام�سة ع�رشة من عمره �أو على �أنثى عم ًال
منافي ًا للحياء �أو وجه �إليهما كالم ًا منافي ًا للحياء ،عوقب باحلب�س مدة
ال تتجاوز �ستة �أ�شهر �أو بغرامة ال تزيد على خم�سة وع�رشين دينار ًا.
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يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على ثالثة �أ�شهر �أو بغرامة ال تزيد على
خم�سني دينار ًا كل من:
 -1باع �أو �أحرز بق�صد البيع �أو التوزيع �أية مادة بذيئة مطبوعة
�أو خمطوطة �أو �أية �صورة �شم�سية �أو ر�سم �أو منوذج �أو �أي �شيء
�آخر ي�ؤدي �إىل �إف�ساد الأخالق� ،أو طبع �أو �أعاد طبع مثل هذه الأِ�شياء
واملواد ب�أية طريقة �أخرى بق�صد بيعها �أو توزيعها.
 -2عر�ض يف حمل عام �أي ت�صوير �أو �صورة �شم�سية �أو ر�سم �أو
املادة  319منوذج بذيء �أو �أي �شيء �آخر قد ي�ؤدي �إىل �إف�ساد الأخالق� ،أو وزع
مثل هذه الأِ�شياء لعر�ضها يف حمل عام.
� -3أدار �أو ا�شرتك يف �إدارة حمل يتعاطى بيع �أو ن�رش �أو عر�ض
�أ�شياء بذيئة مطبوعة كانت �أو خمطوطة �أو �صورة �شم�سية �أو ر�سوم
�أو مناذج �أو �أية �أ�شياء �أخرى قد ت�ؤدي �إىل �إف�ساد الأخالق.
� -4أعلن �أو �أذاع ب�أية و�سيلة من الو�سائل �أن �شخ�ص ًا يتعاطى بيع
هذه املواد والأ�شياء البذيئة �أو طبعها �أو �إعادة طبعها �أو عر�ضها �أو
توزيعها.
كل من فعل فع ًال منافي ًا للحياء �أو �أبدى �إ�شارة منافية للحياء يف مكان
عام �أو يف جمتمع عام �أو ب�صورة ميكن معها
املادة 320
ملن كان يف مكان عام �أن يراه ،يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �ستة
�أ�شهر �أو بغرامة ال تزيد على خم�سني دينار ًا.

140

"من �أكره �آخر بالعنف والتهديد على مكابـدة �أو �إجراء فعل من ٍ
ـاف
للح�شمة عوقـب بالأ�شغال ال�شاقة مدة ال تنق�ص عن �أربـع �سنـوات.
ويكـون احلد الأدنى للعقوبة �ست �سنوات �إذا كان املعتدى عليه مل يتـم
اخلام�سة ع�شـرة من عمره".
املادة 507
جرائم احل�ض على الفجور:
عقوبات
ح�ض امر�أة �أو فتاة يف احلادية
اعتربت املادة  524عقوبات �أن ّ
والع�رشين من العمر على الفجور بالتهديد �أو غريها من و�سائل
الإكراه يعاقب عليه باحلب�س �سنة على الأقل وبغرامة ال تنق�ص عن
مئتي �ألف لرية.
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ن�ص املادة

من واقع �أنثى بغري ر�ضاها يعاقب بالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة.
ف�إذا كان الفاعل من �أ�صول املجني عليها �أو من املتولني تربيتها �أو
مالحظتها �أو ممن لهم �سلطة عليها �أو كان خادما بالأجرة عندها �أو
عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة.
كل من هتك عر�ض �إن�سان بالقوة �أو بالتهديد �أو �رشع يف ذلك يعاقب
بالأ�شغال ال�شاقة من ثالث �سنني �إىل �سبع.
و�إذا كان عمر من وقعت عليه اجلرمية املذكورة مل يبلغ �ست ع�رشة
�سنة كاملة �أو كان مرتكبها ممن ن�ص عنهم يف الفقرة الثانية من
املادة  267يجوز �إبالغ مدة العقوبة �إىل �أق�صى احلد املقرر للأ�شغال
امل�ؤقتة.
و�إذا اجتمع هذان ال�رشطان معا يحكم بالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤبدة.
كل من هتك عر�ض �صبى �أو �صبية مل يبلغ �سن كل منهما ثماين ع�رشة
�سنة كاملة بغري قوة �أو تهديد يعاقب باحلب�س و�إذا كان �سنة مل يبلغ
�سبع �سنني كاملة �أو كان من وقعت من اجلرمية ممن ن�ص عليهم يف
الفقرة الثانية من املادة  267تكون العقوبة الأ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة.
يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �شهر كل من وجد يف طريق عام �أو
مكان مطروق يحر�ض املارة على الف�سق ب�إ�شارات �أو �أقوال ف�إذا عاد
اجلاين �إىل ارتكاب هذه اجلرمية خالل �سنة من تاريخ احلكم عليه يف
اجلرمية الأوىل فتكون العقوبة احلب�س مدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر
وغرامة ال جتاوز خم�سني جنيه ًا وي�ستتبع احلكم بالإدانة و�ضع
املحكوم عليه حتت مراقبة ال�رشطة مدة م�ساوية ملدة العقوبة.
كل من فعل عالنية فعال نا�ضجا خمال باحلياء يعاقب باحلب�س مدة ال
تزيد على �سنة وغرامة ال تتجاوز ثالثمائة جنيه.
يعاقب بالعقوبة ال�سابقة كل من ارتكب مع امر�أة �أمر ًا خمال باحلياء
ولو يف غري عالنية.
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13

العراق

من ارتكب مع �شخ�ص ،ذكرا �أو �أنثى ،فعال خمال باحلياء بغري ر�ضاه
�أو ر�ضاها يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنة وبغرامة ال تزيد على
مائة دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني.
يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر وبغرامة ال تزيد على
خم�سني دينارا �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني من �أتى عالنية عمال خمال
باحلياء.
املادة 400
يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على ثالثة �أ�شهر وبغرامة ال تزيد على
ثالثني دينارا �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني:
ا – من طلب �أمورا خمالفة للآداب من �آخر ذكرا كان �أو �أنثى.
 – 2من تعر�ض لأنثى يف حمل عام ب�أقوال �أو �أفعال �أو �إ�شارات على
املادة 401
وجه يخد�ش حياءها.
 – 3وتكون العقوبة احلب�س مدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر والغرامة
التي ال تزيد على مائة دينار �إذا عاد اجلاين �إىل ارتكاب جرمية �أخرى
من نف�س نوع اجلرمية التي حكم من �أجلها خالل �سنة من تاريخ
ملادة 402
احلكم ال�سابق.
تعدلت هذه املادة مبوجب املادة ( )1من قانون تعديل قانون
املادة 403
العقوبات رقم  111ل�سنة  1969املعدل ،رقمه � 50صادر بتاريخ
 ،1989/01/01وا�ستبدلت بالن�ص الآتي:
يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنتني وبغرامة ال تزيد على مائتي
دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من �صنع �أو ا�ستورد �أو �صدر �أو
حاز �أو �أحرز �أو نقل بق�صد اال�ستغالل �أو التوزيع كتابا �أو مطبوعات
�أو كتابات �أخرى �أو ر�سوما �أو �صورا �أو �أفالما �أو رموزا �أو غري ذلك
من الأ�شياء �إذا كانت خملة باحلياء �أو الآداب العامة.
املادة404
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من �أعلن عن �شيء من ذلك �أو عر�ضه على
�أنظار اجلمهور �أو باعه �أو �أجره �أو عر�ضه للبيع �أو الإيجار ولو
يف غري عالنية .وكل من وزعه �أو �سلمه للتوزيع ب�أية و�سيلة كانت.
ويعترب ظرفا م�شددا �إذا ارتكبت اجلرمية بق�صد �إف�ساد الأخالق.
يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنة �أو بغرامة ال تزيد على مائة
دينار كل من جهر ب�أغان �أو �أقوال فاح�شة �أو خملة باحلياء بنف�سه �أو
بوا�سطة جهاز ايل وكان ذلك يف حمل عام.
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ن�ص املادة

«من مل�س �أو داعب ب�صورة منافية للحياء قا� ً
رصا مل يتم اخلام�سة
ع�رشة من عمره ،ذكر ًا كان �أو �أنثى� ،أو فتاة �أو امر�أة لهما من العمر
�أكرث من خم�س ع�رشة �سنة دون ر�ضاهما عوقب باحلب�س مدة ال
تتجاوز ال�سنة ون�صف.
«من عر�ض على قا�رص مل يتم اخلام�سة ع�رشة من عمره �أو على فتاة
�أو امر�أة لهما من العمر �أكرث من خم�س ع�رشة �سنة عم ًال منافي ًا
للحياء �أو وجه �إىل �أحدهما كالم ًا خم ًال باحل�شمة عوقب باحلب�س
التكديري ثالثة �أيام �أو بغرامة ال تزيد على خم�سة و�سبعني لرية �أو
بالعقوبتني مع ًا.
«كل رجل تنكر بزي امر�أة فدخل مكان ًا خا�ص ًا بالن�ساء �أو حمظوراً
دخوله وقت الفعل لغري الن�ساء عوقب باحلب�س ال �أكرث من �سنة
ون�صف ال�سنة.
«يعاقب على التعر�ض للآداب العامة ب�إحدى الو�سائل املذكورة
يف الفقرة الأوىل من املادة  208باحلب�س من ثالثة �أ�شهر �إىل ثالث
�سنوات.
«يعاقب على التعر�ض للأخالق العامة ب�إحدى الو�سائل املذكورة يف
الفقرتني الثانية والثالثة من املادة  208باحلب�س من ثالثة �أ�شهر �إىل
ثالث �سنوات وبالغرامة من ثالثني لرية �إىل ثالثمائة لرية.
«يعاقب بالعقوبات نف�سها من �أقدم على �صنع �أو ت�صدير �أو توريد
�أو اقتناء كتابات �أو ر�سوم �أو �صور يدوية �أو �شم�سية �أو �أفالم �أو
�إ�شارات �أو غري ذلك من الأ�شياء املخلة باحلياء بق�صد االجتار بها �أو
توزيعها �أو �أعلن �أو �أعلم عن طريقة احل�صول عليها.
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ن�ص املادة

الرقم

الدولة

رقم املادة

15

قطر

عاقب باحلب�س مدة ال جتاوز �ستة �أ�شهر ،وبالغرامة التي ال تزيد على
ثالثة �آالف ريال� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل من �أبدى �إ�شارة،
�أو جهر ب�أغان �أو �أقوال فاح�شة� ،أو �أتى فع ًال فا�ضح ًا ،خم ًال باحلياء
ب�أي طريقة يف مكان عام� ،أو يف مكان ي�ستطيع فيه ر�ؤيته من كان يف
مكان عام.
يعاقب باحلب�س مدة ال جتاوز �سنة ،وبالغرامة التي ال تزيد على
خم�سة �آالف ريال� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل من ق�صد ،خد�ش
حياء �أنثى ،ب�أن تفوه ب�أي كلمة� ،أو �صدر عنه �أي �صوت �أو �إمياء �أو
املادة 290
عر�ض �أي �شيء ،قا�صد ًا �أن ت�صل الكلمة �أو ال�صوت �إىل �سمع تلك
الأنثى �أو يقع ب�رصها على الإمياء �أو ال�شيء الذي يعر�ضه.
ويعاقب بذات العقوبة ،كل من تطفل على �أنثى يف خلوتها.
عاقب باحلب�س مدة ال جتاوز �سنة ،وبالغرامة التي ال تزيد على خم�سة
�آالف ريال� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل من �صنع �أو ا�ستورد
املادة 291
�أو �صدر �أو حاز �أو �أحرز �أز نقل بق�صد اال�ستغالل �أو التوزيع �أو
العر�ض كتاب ًا �أو مطبوع ًا �أو كتابات �أخرى �أو ر�سوم ًا �أو �صور ًا �أو
�أفالم ًا �أو رموز ًا �أو غري ذلك من الأ�شياء ،املخلة باحلياء �أو الآداب
العامة.
ويعاقب بذات العقوبة ،كل من �أعلن عن �شيء من ذلك� ،أو عر�ضه على
اجلمهور �أو باعه �أو �أجره �أو عر�ضه للبيع �أو للإيجار ولو يف غري
عالنية ،وكل من وزعه �أو �سلمه للتوزيع ب�أي و�سيلة.
املادة 292
وتكون العقوبة احلب�س الذي ال جتاوز مدته �سنتني والغرامة التي ال
تزيد على ع�رشة �آالف ريال �أو �إحدى هاتني العقوبتني� ،إذا كان من
�ش�أن ذلك ا�ستغالل طفل ال يزيد عمره على �ستة ع�رش عام ًا.
 مت تطبيق د�ستور جديد يف  7يونيو  ،2005ومنح املر�أة امل�ساواةب�شكل ر�سمي .ويف �ُ 2004سن قانون عقوبات (رقم 13ل�سنة ،)2004
وقانون �إجراءات جنائية جديدان (رقم  23ل�سنة .)2004
التحر�ش اجلن�سي فعل غري قانوين ويتحمل فاعله عقوبات ال�سجن
و�/أو الغرامة
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ملحق رقم 2
المركز الم�صري لحقوق المر�أة
قانون تجريم التحر�ش الجن�سي
القانون رقم ل�سنة  – 2008بتعديل قانون العقوبات ال�صادر بالقانون رقم  58ل�سنة 1937
وقانون العمل ال�صادر بالقانون رقم  12ل�سنة 2000
							
					

با�سم ال�شعب
رئي�س الجمهورية

قرر مجل�س ال�شعب القانون الآتي ن�صه ,وقد �أ�صدرناه:
المادة الأولى:
ت�ستبدل بعبارة هتك الأعرا�ض و�إف�ساد الأخالق عبارة هتك الأعرا�ض والتحر�ش الجن�سي و�إف�ساد
الأخالق في عنوان الباب الرابع من الكتاب الثالث -قانون العقوبات.
المادة الثانية:
ي�ضاف �إلى قانون العقوبات المواد 278 ,مكرر ًا.
المادة  278مكرر:
كل من تحر�ش جن�سي ًا بغيره �سواء ذكر �أو �أنثى دون �إرادته يعاقب بالحب�س مدة ال تتجاوز �سنة
وبغرامة ال تتجاوز �ألفي جنيه �أو ب�أحدي هاتين العقوبتين .ويكون التحر�ش ب�أفعال كاللم�س �أو التتبع �أو
المالحقة �أو غيره وب�ألفاظ مبا�شرة جن�سية �أو خاد�شة للحياء �أو غير مبا�شرة �أو عبر التليفون �أو الإنترنت
�أو �إر�سال ر�سائل تحمل �صور ًا �أو ن�صو�ص ًا �أو نقو�شا جن�سية.
•ف�إذا وقع التحر�ش ممن له �سلطة على المتحر�ش به �أو ا�ستغالل ظروف العمل �أو وقع في �أحد
الأ�صول �أو الفروع� ،أو متولي الرعاية �أو التربية تكون العقوبة �سنتين وغرامة �ألفي جنيه.
•�إذا وقع التحر�ش من �أكثر من �شخ�ص �أو با�ستخدام ال�سالح ظاهر �أو تحت التهديد� ،أو نتج عنه
�إ�صابة �أو جرح تكون العقوبة الحب�س ثالث �سنوات وغرامة ال تتجاوز خم�سة �آالف جنيه.
•�إذا وقع هذا التحر�ش على قا�صر �أو معاق ذهنيا �أو بدنيا �أو م�صاب بمر�ض نف�سي �أو عقلي تكون
العقوبة الحب�س ال يقل عن �سنه وال يتجاوز الثالث �سنوات.
•وللقا�ضي توقيع �أي تدابير �أخري يراها منا�سبة لذلك (�إحالة الالئحة للتفا�صيل لمفهوم ال�سلطة
والظروف).
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م�شروع قانون لمكافحة التحر�ش الجن�سي فى م�صر
مذكرة �إي�ضاحية لم�شروع و�ضع ن�ص لجريمة التحر�ش الجن�سي
�أفرز الواقع الم�صري في الآونة الأخيرة ظاهرة ملحوظة هي ظاهرة التحر�ش الجن�سي بالمر�أة
ب�شكل يمثل �أحد �أ�شكال العنف بالمر�أة ،ففي حياتنا المعا�صرة تزداد معاناة المر�أة العاملة والدار�سة �أو
التي تتحرك في ال�شارع �سواء كانت فتاة �أو متزوجة ،هذا االنتهاك لخ�صو�صيتها رغم �إرادتها بما يمثل
االعتداء على حريتها ال�شخ�صية وعلى ح�صانتها النف�سية والج�سدية من �أوان الإهانة والإذالل( .م�شروع
�أ�ستاذ محمد خليل قويطة).
حيث �إن �أغلب الن�ساء الالتي تعر�ضن للتحر�ش الجن�سي يعانين من �أمرا�ض نف�سية مثل القلق
وال�سهر والالمباالة والخوف والتعر�ض لكوابي�س (من م�شروع المجل�س القومي للمر�أة).
وال تقوم المر�أة بالإبالغ عن هذه الحوادث لأن �إثباتها �صعب والقانون ال يحدد نوع العقوبة
ح�صريا فيما يتعلق بهذه الجريمة مما ي�ؤدي �إلى تزايدها نتيجة غياب الرادع القانوني لذا فقد ا�ستوجب
الأمر ا�ستحداث ن�ص قانوني وا�ضح لهذه الجريمة وتحديد عقوبات وا�ضحة ومحددة لهذا الفعل غير
ال�شرعي.
ف�ضال عن �أهمية التحرك من خالل المجتمع وكافة م�ؤ�س�ساته طبقا لما ورد من تو�صيات في مائدة
الحوار حول "غياب الرادع القانوني و�أثره على المجتمع الم�صري" تت�أكد �أهمية ا�ستحداث هذا الن�ص،
حيث �إن ن�صو�ص قانون العقوبات المرتبطة بهذا ال�ش�أن ال تغطي مو�ضوع التحر�ش الجن�سي و�إنما
تغطي فقط �أنواع ًا �أخرى من ال�سلوك المجرم قانونا هذا ،وقد ارت�ؤى �ضعف العقوبات المحددة لهذه
الجرائم بقيا�سها بالتحر�ش الجن�سي.
�إذن يحتاج المجتمع �إلى �أن يقوم الم�شرع الم�صري با�ستحداث هذه الجريمة مع مراجعة
الن�صو�ص الأخرى و�ضبط المعاني والقيام بتن�سيق العقوبات تبعا لخطورتها و�ضبط المعاني المرتبطة
بكل جريمة وو�ضع ن�صو�ص محددة في الظروف التي ت�ستدعي الت�شديد والتخفيف وتو�سيع الخيارات
بالن�سبة لقا�ضي الدعوى يتحرك بداخلها ،ومن خالل العقوبات الأ�صلية والتكميلية والعقوبات التبعية
وكذلك �إ�ضافة عدد من التدابير االحترازية وذلك بالن�ص عليها في القانون .
ولما كانت القاعدة �أن الن�ص القانوني يجب �أن يكون عاما ومجردا ويحمل عقوبة �أو جزاء.
ف�إن ح�صيلة المناق�شات في هذه الظاهرة ت�ؤكد �أن التحر�ش الجن�سي قد يرد على المر�أة �أو الطفل
�أو حتى الرجل وبو�سائل عدة ،لذا ف�إن و�ضع ن�ص ي�شمل كل هذا مهم جدا كرادع �شخ�صي ورادع
مجتمعي �أي�ضا و�شامل لكل �أنواع التحر�ش وعلى جميع من يقوم بالتحر�ش وعلى المتحر�ش به �أيا كان،
ونحن نعتقد �أن الظروف الم�شددة في هذه الحاالت:
� .1أ�صول المجني عليه �أو فروعه �أو المتولون تربيته �أو رعايته.
 .2من له �سلطة على المجني عليه (رب العمل – الموظفين العموميون – بالتعريف الوارد بالمادة
رقم  119مكرر عقوبات).
( )47هذا امل�رشوع �إعداد املركز امل�رصي حلقوق املر�أة.
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 .3كل من ي�سيء ا�ستخدام ال�سلطة التي تخوله له مهامه.
� .4إذا تعدد مرتكب الفعل الم�ؤثم �سواء ب�إرادتهم �أو تنفيذ لأوامر �صدرت لهم (ال�شرطة-ال�سجون).
 .5مرتكب الفعل الم�ؤثم بال�سالح �أو بالتهديد.
 .6من ي�ستغل ظروف عمل م�شترك �أو عالقة خدمية (المحالت التجارية) �أو اتفاق تعليمي �أو
تدريبي.
� .7إذا ارتكب الفعل ليال.
الحاالت التي ت�ستوجب ت�شديد ولها عالقة بالمجني عليها
 .1حال كون التحر�ش على قا�صر �أو �أنثى.
� .2أن يرتكب الفعل الم�ؤثم �ضد من هم عر�ضة لالنتهاك لعلة ما �أو عجز �أو �إعاقة بدنية �أو نف�سية.
هذا مع �أهمية تحديد ما �إذا كان التحر�ش جنحة �أم جناية ،و�أميل للأخيرة لوجود جرائم �أ�شد من
حيث الأثر والخطورة والتي يمكن اعتبارها جناية.
وكذلك اال�ستفادة من العقوبة التبعية والموجودة بقانون العقوبات (مادة  25عقوبات) وكذلك
التدابير الموجودة في مادة  19مكرر ،ويمكن اال�ستفادة من ن�ص مادة  17عقوبات فيما يتعلق بالو�سائل
والأدوات ،ويمكن التن�سيق بين الن�ص الم�ستحدث وكل من المواد  278عقوبات التي تتحدث عن الفعل
المخل بالحياء عالنية و 279عقوبات والتي تتحدث عن ارتكاب الفعل ولو في غير عالنية بحيث يتم
�شمول كل الحاالت عن التحر�ش الجن�سي و�ضبط تدرج العقوبة بينها.
وجريمة التحر�ش الجن�سي مهم �أن تكون من جرائم ال�شكوى و�أقترح �أن يكون الن�ص على النحو الآتي:
يعاقب بالحب�س كل من تحر�ش جن�سي ًا بغيره �سواء ذكر �أو �أنثى دون �إرادته مدة ال تتجاوز �سنة
وبغرامة ال تتجاوز �ألفي جنيه �أو ب�إحدي هاتين العقوبتين .ويكون التحر�ش ب�أفعال كالم�س �أو التتبع �أو
المالحقة �أو غيره وب�ألفاظ مبا�شرة جن�سية �أو خاد�شة للحياء �أو غير مبا�شرة �أو عبر التليفون �أو االنترنت
�أو �إر�سال ر�سائل تحمل �صور ًا �أو ن�صو�ص ًا �أو نقو�شا جن�سية.
•ف�إذا وقع التحر�ش ممن له �سلطة على المتحر�ش به �أو ا�ستغالل ظروف العمل �أو وقع من �أحد
الأ�صول �أو الفروع� ،أو متولي الرعاية �أو التربية تكون العقوبة الحب�س �سنتين وغرامة ال
تتجاوز �ألفي جنيه �أو ب�إحدى هاتين العقوبتين.
•ف�إذا وقع التحر�ش من �أكثر من �شخ�ص �أو ليال �أو با�ستخدام ال�سالح �أو تحت التهديد به� ،أو نتج
عن هذا التحر�ش �إ�صابة �أو جرح تكون العقوبة الحب�س ثالث �سنوات وغرامة ال تتجاوز خم�سة
�آالف جنيه �أو ب�إحدى هاتين العقوبتين.
•�إذا وقع هذا التحر�ش على قا�صر �أو معاق ذهنيا �أو بدنيا �أو م�صاب بمر�ض نف�سي �أو عقلي تكون
العقوبة الحب�س الذي ال يقل عن �سنه وال يتجاوز ثالث �سنوات.
•وللقا�ضي توقيع �أي تدابير �أخري يراها منا�سبة لذلك وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون
التدابير المنا�سبة.
المركز الم�صري لحقوق المر�أة
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وت�شدد العقوبة في الحاالت الآتية:
تذكر من المذكرة الإي�ضاحية الحاالت التي يتم فها ت�شديد العقوبة �سواء المتعلقة بالمتحر�ش �أو
بالمتحر�ش به .وت�ضاعف العقوبات التبعية والتدابير االحترازية ومنها الت�شغيل ل�صالح المجتمع في
�أي مرفق عام �أو خدمي في مدة معينة يكون فيها حد �أق�صى وحد �أدنى .وبالن�سبة للموظف العام هناك
تدابير كثيرة يمكن اال�ستهداء بها.
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ا�ستهداف التغيري الثقايف يف البيئة القامعة

حملة الق�ضاء على التحر�ش
اجلن�سي يف م�رص
هيلين ريزو
ق�سم علم الإجتماع وعلم الإن�سان وعلم النف�س وعلم الم�صريات
الجامعة الأمريكية بالقاهرة
�آن �إم براي�س وكاثرين ميير

املوجز :معظم �أدبيات احلركات الإجتماعية اخلا�ضعة للأنظمة الإ�ستبدادية ركزت على كيف
للإحتجاجات �أن ت�ؤدي �إىل تغيري النظام �أو تهديده .املعلومات حمدودة ب�ش�أن ظهور احتجاج روتيني و
م�شاركة �سيا�سية يف البيئة الإ�ستبدادية ،و التي تكون �أهدافها غري موجهة للدولة .ت�ساهم هذه الورقة يف
هذا املجال من خالل فح�صها حلملة املركز امل�رصي حلقوق املر�أة �ضد التحر�ش اجلن�سي .ت�أتي البيانات
من مراقبة امل�شاركني باحلملة منذ نوفمرب  2006حتى  2008و �إجراء املقابالت مع الأع�ضاء التنظيميني
و كذا حتليل فحوى �أدبيات املركز امل�رصي .ت�شري النتائج �إىل جناح املركز و يعزى ذلك النجاح �إىل و�ضعه
الإطار للق�ضية و للرتتيبات الإ�سرتاتيجية بالإ�ضافة �إىل الهيكل امل�ؤيد للفر�ص ال�سيا�سية و ي�شمل فيما
ي�شمل احلدث الرتكيزي .ت�ساهم هذه الورقة يف �أدبيات تعبئة احلركات الواقعة يف البيئة القامعة و كذلك
احلركات ذات الأهداف ال�سيا�سية.
المقدمة:
�إن �أغلبية البحوث املعنية باحلركات الإجتماعية يف البيئة القامعة �أو الإ�ستبدادية قد ركزت على
كيف للحركات و ترتيباتها (مثل الإحتجاج �أو العنف) �أن ت�ؤدي �إىل تغيري النظام �أو تهديده (�أنظر
 2001 Goodwinو  2004 Hafezو  2007 Leeو  .)2008 Bourdreauوبينما قد �ساهم
ذلك ب�شكل ملحوظ يف فهم معنى تعبئة احلركات الواقعة �ضمن الأو�ضاع الإ�ستبدادية� ،إال �أن معرفتنا
الزالت حمدودة ب�ش�أن ظهور الإحتجاجات الروتينية حتت النظام الإ�ستبدادي .يرجع ذلك �إىل الفهم
ب�أن الإحتجاج الروتيني و امل�شاركة ال�سيا�سية يف بيئة من النظام الإ�ستبدادي �أمر نادر احلدوث كما �أنه
يعني حتدي النظام .يلخ�ص  )11 :2007( Tillyالفكرة العامة للإنق�سام الوا�ضح بني �أمناط العمل
ال�سيا�سي الذي يظهر يف الأنظمة الدميقراطية مقابل الأنظمة غري الدميقراطية قائ ًال" :ترتكز احلروب
الأهلية على �سبيل املثال يف الأنظمة غري الدميقراطية بينما تت�شكل احلركات الإجتماعية تقريب ًا ب�شكل
ح�رصي يف الأنظمة الدميقراطية ".عموم ًا من املعتقد �أنه يف البيئة القامعة حيث "تتعر�ض الإنتخابات
الوطنية التناف�سية للبطالن �أو الإلغاء �أو التعامل معها على �أنها مزيفة و بال معنى �أو كافة تلك الأمور
جمتمعة" �سوف يرى القائمون بالتحدي العمل من خالل القنوات ال�سيا�سية الروتينية على �أنه �أمر غري
طائل منه ( .)353 :2003 Almeidaمن ثم �سوف يبدو الإحتجاج الروتيني و امل�شاركة ال�سيا�سية
�أمور غري �شائعة و لن تتعر�ض الدولة للتحدي من خالل القنوات ال�سيا�سية القائمة .تعترب م�رص بكل
ت�أكيد مثال على هذا النوع من البيئة حيث يوجد القليل من الثقة يف النظام "دولة ُينظر فيها �إىل الف�ساد
على �أنه �أمر ُمنظم ( )2008:1 Slackman and Audiبيد �أننا نو�ضح �إمكانية ا�ستخدام الإحتجاج
الروتيني بنجاح يف هذه البيئة فعندما يكون هدف احلركة هو تغيري له �صبغة اجتماعية ُينظر �إىل الدولة
كقوة قابلة للتفاو�ض معها عو�ض ًا عن كونها هدف للحركة و عليه ينفتح جما ًال يف هيكل الفر�ص ال�سيا�سية".
ن�ستخدم حالة املركز امل�رصي حلقوق املر�أة و حملته �ضد التحر�ش اجلن�سي لتو�ضيح �أنه
بال�سعي �إىل التغيري الإجتماعي حتى النظام غري امل�ستجيب ن�سبي ًا من املمكن التفاو�ض معه و بالتايل
يتوفر احلافز للحركات من �أجل العمل عرب قنوات روتينية .مع اعتبار الأنظمة الإ�ستبدادية ال تعطي يف
حقيقة الأمر �أي م�ساحة للإحتجاج ف�إننا نطرح ال�س�ؤال التايل :ما هي الرتتيبات الإ�سرتاتيجية التي تتبعها
احلركات ال�ساعية �إىل التغيري الثقايف يف الدول الإ�ستبدادية؟ و مبا �أن الدولة تعترب غري م�ستجيبة عموم ًا
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للإحتجاجات و الر�أي العام يف الأنظمة الإ�ستبدادية فب�أي �شكل من الأ�شكال تتفاعل احلركات يف مثل هذه
املجتمعات مع الدولة؟ عند فح�ص هذه الأ�سئلة ف�إننا ن�ساهم يف الأدبيات املعنية باحلركات الإجتماعية
يف البيئة القامعة و ال�سيما احلركات ذات الأهداف غري امل�ؤ�س�سية .عالوة على ذلك ن�ضيف جمالني من
املعروف الإفتقار امللحوظ لهما و هما :احلركات يف ال�سياقات غري الغربية و �أثر العوملة على احلركات
الن�سائية (2009 Moghadam؛  .)2000ت�أتي البيانات من مراقبة امل�شاركني للحملة اخلا�صة
باملركز امل�رصي حلقوق املر�أة ملدة عام ابتداء ًا من نوفمرب  2006و كذلك القيام بتحليل حمتوى امل�صادر
الإعالمية يف  2007و �إجراء مقابالت متابعة يف  2007و كذا ح�ضور امل�ؤمتر ال�صحفي اخلا�ص باملركز
امل�رصي حلقوق املر�أة يف يوليو .2008
المركز الم�صري لحقوق المر�أة
املركز امل�رصي حلقوق املر�أة مقره القاهرة و قد ت�أ�س�س يف عام  .1996املركز امل�رصي حلقوق
املر�أة هو منظمة غري حكومية ُم�سجلة لدى وزارة ال�شئون الإجتماعية امل�رصية .هدف املركز ،كما هو
ُملخ�ص يف موقعها على الإنرتنت ،هو "التح�سني من و�ضع املر�أة ال�سيا�سي و الإجتماعي و مواجهة
كافة �أ�شكال التمييز �ضدها"  .www.ecwronline.orgيقوم عملها على الإميان ب�أن حقوق
املر�أة تعد جزء ًا هام ًا من حقوق الإن�سان و �أن امل�ساواة ما بني اجلن�سني و متكني املر�أة مبثابة عوامل
رئي�سية من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل قدر �أكرب من الدميقراطية و التنمية يف م�رص (�أدبيات املركز امل�رصي
حلقوق املر�أة) .وفق ًا للمهمة التنظيمية �إنه لأمر �رضوري �أن ت�شرتك املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية و العامة
للت�أكد من م�شاركتها يف عمليات �صناعة القرار من �أجل حتقيق التغيري يف تلك الأوقات املثرية للنزاعات
ال�سيا�سية .من ثم عمل املركز على توفري الدعم القانوين للمر�أة الواقعة حتت وط�أة الفقر و الرفع من
وعي املر�أة بحقوقها املدنية و ال�سيا�سية من خالل توفري التدريب للمنظمات املجتمعية غري احلكومية.
بالإ�ضافة �إىل ذلك يقود املركز حمالت دعوية من �أجل �إجراء �إ�صالحات قانونية يف جماالت قوانني
الأحوال ال�شخ�صية كما �أنه دفع يف �إجتاه الإ�صالحات لزيادة م�شاركة املر�أة ال�سيا�سية .حتقيق ًا للتغيري
يحاول املركز ا�ستخدام القنوات ال�سيا�سية الروتينية مثل ح�شد الدعم و كذلك ن�رش التقارير و ال ُكتب و
و�ضع برامج لتدريب الطالب� .إلقاء ًا لل�ضوء على الإعرتاف الدويل باملركز ف�إن املركز امل�رصي حلقوق
املر�أة قد ح�صل على اعرتاف الأمم املتحدة يف �سبتمرب .2007
تفح�ص هذه الورقة حملة املركز امل�رصي متعددة الأوجه و املعنية بالق�ضاء على التحر�ش اجلن�سي
منذ  2005و حتى  .2008يعر�ض اجلدول  1اخلط الزمني للأحداث الرئي�سية للمركز امل�رصي خالل تلك
الفرتة .عند فح�ص عملية تعبئة احلملة و و�ضعها للإطار من �أجل الق�ضية املطروحة و كذلك ترتيباتها
التنظيمية تتجلى الر�ؤية النظرية ب�شكل �أ�سا�سي من الأدبيات املعنية باحلركات الإجتماعية عالية اخلطورة
(خ�صو�ص ًا تلك الواقعة يف البيئة الإ�ستبدادية) و كذلك احلركات ذات الأهداف الإجتماعية� .إننا �أي�ض ًا
نعتمد على البحوث اخلا�صة باملنظمات الن�سائية يف ال�سياقات غري الغربية و دور العوملة يف خلق الوعي
بو�ضع املر�أة يف جمتمعات خمتلفة.
الحركات الإجتماعية عالية الخطورة
وكما �أو�ضح  )1986( Doug McAdamتت�ضمن بع�ض �أمناط الن�شاط خماطر
منخف�ضة امل�ستوى ن�سبي ًا وفق ًا للم�شاركني بينما يف حاالت �أخرى حتى امل�شاركة الهام�شية تنطوي على
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خطورة عالية .من املمكن للن�شاط نف�سه مثل التوقيع على عري�ضة �أن يكون خايل من املخاطر يف موقف
ما و لكن قد يكون عايل اخلطورة يف �سياق �آخرُ .يعرف اخلطر على �أنه "املخاطر املتوقعة �سواء كانت
قانونية �أو اجتماعية �أو ج�سدية �أو مالية و ما �إىل ذلك" و التي تنتج عن امل�شاركة يف حدث معني من الن�شاط
(.)67 :1986 McAdam
�إن احلركات يف البيئة القامعة تت�سم على نحو خا�ص بخطورة عالية بالإ�ضافة �إىل كونها �صعبة
التعبئة .يف مثل هذه البيئة جتمع احلركات املواد و املوارد التنظيمية ببطئ و تواجه خطر فقدانها لتلك
املواد و املوارد ب�سبب قمع الدولة ( .)2004 Hafezكما �أنها تواجه �صعوبة بالغة يف حتقيق التغيري
من خالل القنوات ال�سيا�سية الروتينية� .إن القدرة على التعبئة و جناح احلركة �إمنا يعوال ب�شكل كبري على
طبيعة النظام القامع و م�ستوى الطابع الدميقراطي املخيم على الدولة (Ray and Korteweg
.)1999
توجد بع�ض احلاالت على نحو خا�ص و املوجودة �ضمن الأنظمة القامعة حيث ي�ستغل ن�شطاء
احلركة الإجتماعية "اخلطابات و الإ�سرتاتيجيات املفرو�ض عليها عقوبات الدولة و ذلك من �أجل �أن
ي�ضفوا الطابع ال�رشعي على �أفعالهم" و خللق "م�ساحة �آمنة" لأن�شطتهم ( .)11 :2009 Zhaoكما
�أن الدولة الإ�ستبدادية نف�سها من املمكن �أن تعطي امل�ساحة لتعبئة احلركة الإجتماعية ()2009 Zhao
خ�صو�ص ًا �أثناء فرتات حترير النظام (على �سبيل املثال فرتات زيادة معدل الولوج امل�ؤ�س�سي �أو ال�سماح
بانتخابات تناف�سية �أو الأمرين مع ًا) ( .)2003 Almeidaلن ي�ستطيع النظام الإ�ستبدادي ت�سهيل
ن�شاط احلركة الإجتماعية فح�سب و لكن توجد �أي�ض ًا حاالت ت�ستطيع فيها م�ؤ�س�سة يف الدولة امل�ساهمة مع
احلركة الإجتماعية و من ثم دعم احلركة ( .)2009 Zhaoي�ستطيع �أي�ض ًا النوع الإجتماعي �أن يلعب
دور ًا يف خلق �إنفتاح �سيا�سي؛ يف بع�ض احلاالت قد ي�ؤدي النظام القامع عن دون ق�صد �إىل خلق م�ساحة
�سيا�سية للمر�أة من �أجل التنظيم و ي�أتي ذلك باعتبار �أن مثل تلك الأنظمة ال تنظر �إىل املر�أة على �أنها فاعلة
�سيا�سية (.)1999 Ray and Korteweg
�أخري ًا حتى مع املكا�سب النظرية و التجريبية احلديثة يف و�صف تطور احلركة الإجتماعية و
مدى فاعليتها (،1999 Tarrow ،1996 McCarthy and Zald ،McAdam
� )2003 McAdam ،2002 Wickham ،2002 Meyerإال �أن علماء الإجتماع الزالوا
على دراية قليلة بكيفية عمل تلك العمليات يف البيئات القامعة املتفاوتة مقارنة بالدميقراطيات املدجمة و
التي متيل �إىل �أن تكون �أكرث ت�شابه ًا بالن�سبة لهياكل الفر�ص ال�سيا�سية (.)2003 Almeida
يف م�رص تخلق البيئة ال�سيا�سية القامعة املمزوجة بالقيود ال�صارمة املفرو�ضة على تطور املنظمات
غري احلكومية و عملها بيئة عالية اخلطورة للحركات الإجتماعية .غري �أنه مع احلاجة �إىل �إجراء املزيد
من البحث حول ن�شاط احلركة الإجتماعية يف الدول الإ�ستبدادية ( )2003 Almeidaف�إننا �سوف
نفح�ص قدرات املركز امل�رصي حلقوق املر�أة و تعاملها مع هذه البيئة عالية اخلطورة ،خ�صو�ص ًا عرب
ا�ستعدادها للعمل �ضمن النظام و القنوات ال�سيا�سية الروتينية ال�سيما العمل مع م�ؤ�س�سة �شبه حكومية،
�أي املجل�س القومي للمر�أة ،و ذلك من �أجل حتقيق التغيري الإجتماعي.
الم�شاركة في الحركات و الخطر في م�صر
على الرغم من �أن نوع النظام يف م�رص هو مثار للجدل �إال �أن م�رص معروفة بكونها دولة
ا�ستبدادية (2002 Diamond؛ 2008 Freedom House؛ 2005 Langohr؛
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 .)2004 Singermanيف فح�ص للأنظمة املُهجنة و التي متزج ما بني العنا�رص الدميقراطية و
الإ�ستبدادية� ،صنف  )2002( Diamondم�رص على �أنها دولة "ا�ستبدادية انتخابية م�سيطرة".
تت�سم هذه الأنظمة بنظام غري تناف�سي انتخابي متعدد الأطراف .يف عام � 2008صنفت Freedom
 Houseم�رص على �أنها دولة "غري حرة" (يف نظام ت�صنيف من  3فئات حيث تُ�صنف الدول ب�أنها
حرة �أو حرة جزئي ًا �أو غري حرة) .و على الأخ�ص بنظام مكون من  7نقاط حيث ي�شري الرقم � 7إىل النظام
الأكرث قمع ًا .ح�صلت م�رص على الرقم  6بالن�سبة للحقوق ال�سيا�سية و  5بالن�سبة للحريات املدنية .الحظت
� )2004( Diane Singermanأن الرئي�س ح�سني مبارك يحكم م�رص منذ عام  1981بدون
امل�شاركة يف انتخابات رئا�سية تناف�سية 48،بل و توجد على الأقل بع�ض الأدلة على �أن ابنه من املتوقع �أن
يخلفه يف الرئا�سة .بالتايل اتبعت  Diane Singermanر�أي املحللني ال�سابقني يف ت�صنيف م�رص
ب�أنها توريث رئا�سي.
بالرغم من �أن الت�صنيف ال�صحيح للنظام يف م�رص قد يكون قابل للجدل �إال �أنه من املعروف
يف م�رص ،مثل العديد من الأنظمة الإ�ستبدادية� ،أن امل�ساحة املتاحة لعمل املواطن متقل�صة للغاية .على
وجه اخل�صو�ص ينطبق قانون الطوارئ منذ عام  ،1967با�ستثناء فرتة � 18شهر يف عام  .1980يتجدد
القانون با�ستمرار منذ  1981بعد حادث اغتيال الرئي�س �أنور ال�سادات .وفق ًا للقانون فقد ازدادت �سلطة
ال�رشطة و توقفت احلقوق الد�ستورية و ا�صبحت الرقابة املفرو�ضة على و�سائل الإعالم لها طابع قانوين
( .)2006 Agatiيعطي القانون لل�شق التنفيذي ،خ�صو�ص ًا وزارة الداخلية� ،سلطة وقف احلريات
املدنية على �سبيل املثال منع املظاهرات و مراقبة الإت�صاالت ال�شخ�صية و حجز الأ�شخا�ص ب�شكل غري
حمدود وبدون توجيه التُهم .يف الوقت الراهن وفق ًا لتقديرات حمامني الدفاع و جمموعات حقوق الإن�سان
من امل�رصيني ،حوايل � 5000شخ�ص مت حجزهم بدون تثهم �أو حماكمات (Human Rights
 .)2008 watchيقدر �آخرون �أن حوايل � 17000شخ�ص مت حجزهم وفق ًا للقانون و � 30000آخرين
مت اعتقالهم لأ�سباب �سيا�سية ( .)2006 Agatiيف  26مايو  2008مت جتديد قانون الطوارئ مرة
�أخرى� .ضغط جمل�س ال�شعب يف اجتاه التجديد تقريب ًا بال نقا�ش ذلك على الرغم من الإعرتا�ضات التي
�أبدتها املعار�ضة و جمموعات حقوق الإن�سان ( .)2008 Human Rights watchمت متديد
العمل بالقانون بالرغم من �أنه يف  26مار�س  2007مت مترير الإ�صالحات الد�ستورية و التي اقرتحها
النظام و املفرت�ض لها �إنهاء العمل بقانون الطوارئ� .أدت القيود الكثرية املفرو�ضة على التنظيم يف م�رص
�إىل حالة من الالمباالة جتاه احلكومة (.)2007 Slackman and Naggar
�إت�سم معظم املراقبني (مثل  )2007 Brown, Dunne and Hamzawyبالت�شا�ؤم
بخ�صو�ص الإ�صالحات ال�سيا�سية و الد�ستورية ،و التي مرت بن�سبة ت�صويت منخف�ضة ،واملتعلقة
بال�سماح مب�شاركة حقيقية للمواطن و املتجهة نحو �إ�صالح دميقراطي جوهري .على النقي�ض ف�إن
الإ�صالحات ت�ضع املزيد من القيود على احلريات ال�سيا�سية و املدنية من خالل �إ�ضفاء الطابع امل�ؤ�س�سي
على حالة الطوارئ يف الد�ستور بل و �إعطاء النظام املزيد من احلرية "ملكافحة الإرهاب" من خالل �إزالة
احلماية املفرو�ضة على عمليات �إلقاء القب�ض التع�سفية و كذلك التفتي�ش و �إنتهاك اخل�صو�صية.
عالوة على ذلك ف�إن املجتمع املدين يف م�رص يحكمه قانون املنظمات غري احلكومية و اجلمعيات
( )48يف � 7سبتمرب � 2005إنعقدت �أول انتخابات رئا�سية متعددة الرت�شيحات بعد تعديل الد�ستور .غري �أن قدرة مر�شحي
املعار�ضة على �إجراء حمالت تناف�سية كان يحدها النظام احلاكم.
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الأهلية (القانون رقم  84لعام  )2002والالئحة التنفيذية للقانون رقم  84لعام ( 2002قرار وزارة
الت�أمني و ال�شئون الإجتماعية رقم  178لعام  .)Elbayar 2005( )2002ين�ص القانون رقم  84لعام
( 2002قانون املنظمات غري احلكومية) ،و الذي مرره جمل�س ال�شورى يف يونيو  ،2002على عدد من
القيود املفرو�ضة على ت�أ�سي�س املنظمات غري احلكومية و عملها .على �أ�سا�س هذا القانون يجب �أن تكون
املنظمات غري احلكومية ُم�سجلة لدى الوزارة و �أال تلتحق ب�أي من املنظمات الدولية بدون موافقة الوزارة
و �أن توافق الوزارة على املر�شحني ملجال�س ادارتها ( .)2007 Agatiت�ستطيع احلكومة م�صادرة
املمتلكات و الوثائق و جتميد الأ�صول اخلا�صة ب�أي منظمة من املنظمات تنتهك قانون املنظمات غري
احلكومية (مركز الوثائق اجلنوب �آ�سيوي حلقوق الإن�سان) .تت�ضمن الإنتهاكات ما يلي :ا�ستخدام
املوارد لق�ضية خارج نطاق تكليف املنظمة� ،أو الإن�ضمام �إىل منظمة �أو جمعية تقع خارج م�رص بدون
احل�صول على موافقة م�سبقة� ،أو قبول متويل �أجنبي بدون موافقة م�سبقة �أو انتهاك �أي جانب من
جوانب القانون (مركز الوثائق اجلنوب �آ�سيوي حلقوق الإن�سان) .كما تمُ نع املنظمات غري احلكومية من
"ت�شكيل جمموعات ع�سكرية و تهديد الوحدة الوطنية و �إنتهاك �أي من النظام العام �أو الأخالقيات العامة
و �إتخاذ �أي �إجراءات �سيا�سية" ( .)Agati 2007: 63و مبا �أنه ال يوجد تعريف لأي من تلك ال�رشوط
ف�إن وزارة ال�شئون الإجتماعية تتمتع بحرية كربى يف احلكم ما �إذا كانت املنظمة قد ا�شرتكت يف �أي من
الفئات املمنوعة (.)Agati 2007
يتعر�ض �أع�ضاء املنظمات غري احلكومية لعقوبات جنائية يف حالة ا�شرتاكهم مبنظمة غري حكومية
غري ُم�سجلة �أو م�شرتكة يف �أن�شطة �سيا�سية �أو �إحتادية و التي تكون غري ُمعرفة ب�شكل وا�ضح (مركز
الوثائق اجلنوب �آ�سيوي حلقوق الإن�سان) .بالإ�ضافة �إىل ذلك مطلوب من املنظمات غري احلكومية تقدمي
جداول �أعمال اجتماعاتها �إىل وزارة ال�شئون الإجتماعية قبل �إنعقاد الإجتماع مبدة  15يوم و كذلك تقدمي
حم�رض الإجتماع خالل  30يوم بعد �إنعقاد الإجتماع ( .)2007 Agatiت�سمح مثل هذه املتطلبات
للحكومة ب�أن تراقب عن كثب تلك املنظمات� .أدى ذلك بغالبية املنظمات غري احلكومية امل�رصية �أن تكون
"بال وعي �سيا�سي" مع تركيز خا�ص على جماالت مثل البيئة و التعليم و الرفاهة (:2005 Elbayar
.)8
هدف ثقافي و حلف م�ؤ�س�سي
م�ؤخر ًا �أعطى علماء الإجتماع �إنتباه متزايد �إىل كيف للهدف امل�ؤ�س�سي الذي تختاره احلركة،
للرتكيز عليه حتقيق ًا لنتيجة بعينها� ،أن ي�ؤثر على الرتتيبات و الإ�سرتاتيجيات التنظيمية التي ت�ستغلها
احلركة ( .)2008 Walker et. Al.لقد ركزت غالبية بحوث احلركات الإجتماعية على الدولة
الدميقراطية كهدفها امل�ؤ�س�سي بينما تناولت بع�ض الدرا�سات بالفح�ص امل�ؤ�س�سات التعليمية و الهيئات
اخلا�صة .غري �أن بع�ض العلماء الحظوا م�ؤخر ًا ن�سبي ًا �أن �أهداف احلركات الإجتماعية ال تنح�رص يف
امل�ؤ�س�سات حيث قد تلقي بال�ضوء �أي�ض ًا على "ر�أي عام و هويات و ممار�سات ثقافية" (Van Dyke
� .)2004 et alإن املعرفة بالإ�سرتاتيجيات التي ت�ستخدمها احلركات قليلة و ذلك عندما يكون هدفها
هو التغيري الثقايف و يرجع ذلك �إىل الرتكيز التاريخي على الدولة و امل�ؤ�س�سات ك�أهداف يف بحوث احلركات
الإجتماعية.
يف درا�سة لأهداف احلركات الإجتماعية ،وجد � )2005( Van Dyke et alأن احلركة
الن�سائية و حركة احلقوق املدنية و حركة ال�شواذ جن�سي ًا كانوا �أقل احتما ًال لإ�ستهداف احلكومة عن
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غريها من احلركات التي خ�ضعت للفح�ص (منها حركة حقوق الإن�سان و حركة ال�سالم و احلركة
البيئية) .و بينما ا�ستهدفت هذه احلركات الإجتماعية احلكومة من �أجل تغيري ال�سيا�سة� ،إال �أن ذلك مل
يكن اهتمامها الأ�سا�سي ،ف�إنهم كانوا على الأقل على نف�س القدر من الإهتمام يف رفع الوعي بالق�ضية و
حتقيق التغيري الإجتماعي ( .)2005 Van Dykeو يف الوقت الذي ت�ستطيع الإجراءات ال�سيا�سية
�أن ت�ؤدي �إىل حقوق قانونية ،ت�سعى احلركات الإجتماعية يف بع�ض الأحيان من �أجل نتائج �أو�سع نطاق ًا
مثل "تغيري ثقايف حتويل" (.)533 :2002 Bernstein
غري �أن املعرفة قليلة باحلركات املوجهة نحو التغيري الثقايف بد ًال من الت�أثري على �سيا�سة الدولة.
ال�سبب وراء ذلك يرجع ب�شكل كبري �إىل �أن معظم بحوث احلركات الإجتماعية تركز على املجتمعات
الدميقراطية حيث تكون الدولة �سهلة الو�صول �إليها .ي�شري � )2008( Walker et alإىل �أن الأمر
لي�س مبالغة يف متثيل الدولة يف البحوث اخلا�صة مبحللي احلركات الإجتماعية و لكن الدولة طاغية الوجود
يف احلركات بالواليات املتحدة ب�سبب "�إنفتاحها الن�سبي على املجموعات املثرية للتحدي" (Walker
 .)38 :2008 et alيف املجتمعات الدميقراطية حتى املنظمات التي ت�سعى من �أجل نتائج اجتماعية
ت�ستهدف هي الأخرى الدولة من �أجل �أن تفوز باحلقوق القانونية امل�صاحبة لذلك.
يعترب املركز امل�رصي حلقوق املر�أة مثال ملنظمة غري حكومية ت�سعى من �أجل تغيري ثقايف ،حيث
جعلت الهدف الرئي�سي حلملتها �ضد التحر�ش اجلن�سي هو تغيري املعتقدات و ال�سلوكيات الإجتماعية.
عند قيامها بذلك فقد اختارت الدولة ك�آلية عو�ض ًا عن دخولها يف �رصاع مبا�رش مع النظام .هذا �إمنا و�ضع
املركز امل�رصي �ضمن ميزان غري متقلقل ،فكان عليه �أن تيظهر للم�ؤيدين �أن لديه وكالة تعمل ب�شكل
م�ستقل عن الدولة و يف الوقت ذاته كان عليه �أن ي�ضمن ر�ؤية الدولة له على �أنه حليف و لي�ست تهديد.
عندما ت�ستهدف احلركات امل�ؤ�س�سات يف املجتمعات الدميقراطية ف�إنهم ي�سعوا �إىل ا�ستغالل نقاط �ضعفهم
و ترد امل�ؤ�س�سات الهجوم برتكيزها على نقاط �ضعف احلركات ( .)2008 Walker et alعلى �أنه
يف البيئة القامعة من املحتمل للحركة املتحدية للدولة �أن تواجه الغلق .لكن عند التعامل مع الدولة كحليف
بهدف حتقيق تغيري اجتماعي ا�ستطاعت حملة الق�ضاء على التحر�ش اجلن�سي �أن تتجنب هذا الو�ضع
اخلطري امل�شار �إليه 49.يف بيئة قامعة حيث تتمتع املجموعات املثرية للتحدي بالقليل من الدعم يف الهجوم
على الدولة ،ف�إن هذا النوع من الإ�سرتاتيجيات �إمنا ميثل قدر خا�ص من النجاح.
من �أجل الفهم التام للرتتيبات التي وظفتها حملة الق�ضاء على التحر�ش اجلن�سي ،من املهم �أن
يو�ضع يف الإعتبار كل من هدف احلملة و ال�سياق ال�سيا�سي الذي تطورت فيه احلركة .وجد Walker
� )2008( et alأن الرتتيبات التقليدية ا�ستخدمتها ب�شكل �أكرث �شيوع ًا املنظمات التي ت�ستهدف الدولة
عن املنظمات التي ت�ستهدف امل�ؤ�س�سات التعليمية �أو الهيئات .و مبا �أن حلملة الق�ضاء على التحر�ش
اجلن�سي هدف ثقايف ،ف�إن ا�سرتاتيجياتها تركز ب�شكل �أكرب على رفع الوعي بالق�ضية (على �سبيل املثال
ظهور رئي�سة املركز امل�رصي حلقوق املر�أة يف التلفاز) و كذلك على تغيري الر�أي العام من خالل التعليم.
العولمة و الحركات الن�سائية في ال�سياقات غير الغربية
( )49بيد �أن بع�ض �أن�شطة احلملة ا�ستوقفتها قوات �أمن الدولة ،حيث منعت املركز امل�رصي حلقوق املر�أة من دخول حرم جامعة
القاهرة من �أجل توزيع امل�سوح يف يونيو ( 2007مذكرات ميدانية) عالوة على غلق حدث حمدد املوعد يف �أحد املراكز
املجتمعية يف حي لطبقة عاملة من منخف�ضي الدخل و ذلك قبل ب�ضعة �ساعات من توقيت بدء احلدث ( .)2008 Ilahiعلى
ما يبدو �أن هناك حد ت�سمح به �أمن الدولة من �أجل التعبئة و الدعم ال�شعبيني.
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�أخري ًا يجب �أال نغ�ض الطرف عن دور �شبكات الإت�صال العاملية و ت�أثريها على احلركات خ�صو�ص ًا
يف ال�سياقات غري الغربية .تنطوي العوملة على م�ضامني هامة بالن�سبة حل�شد القوة الن�سائية و ذلك لأنها
تُعر�ض املر�أة �إىل مواقف تت�سم بعدم امل�ساواة بينها و بني الرجل يف �شتى �أرجاء العامل .و مبجرد �أن ت�صري
املجتمعات على دراية �أكرث بالعالقات ما بني اجلن�سني يف الدول الأخرى ف�إنها ت�صبح �أقل احتما ًال يف تقبل
الأدوار التقليدية للمر�أة ( .)2002 Tohidiحتدد  )2002( Tohidiجمالني �أ�سا�سيني للت�أثري
على احلركات الن�سائية و الذين �أطلقت عليهما "نظام حقوق الإن�سان" و"احلركة الن�سائية العاملية".
ُيعرف نظام حقوق الإن�سان على �أنه يت�ضمن كل من الأمم املتحدة و املنظمات غري احلكومية الدولية بينما
حتتوي احلركة الن�سائية العاملية على اخلطابات الن�سائية و احلركة الن�سائية الدولية و ال�شبكات الن�سائية
العابرة للحدود الوطنية (.)2002 Tohidi
لطاملا كانت املجموعات غري احلكومية مثل منظمة العفو الدولية و منظمة ر�صد حقوق الإن�سان
) (Human Rights Watchم�صادر هامة يف تعزيز املعايري الدولية حلقوق الإن�سان و الإعالن
عن الإنتهاكات التي تتعر�ض لها حقوق الإن�سان .لكن �أ�شار كل من Tsutsui and Wotipka
(� )2004إىل �أن منظمات حقوق الإن�سان غري احلكومية الدولية قد كانت �أكرث �أهمية يف عر�ض انتهاكات
حقوق الإن�سان و دعم معايري حقوق الإن�سان عن غريها .و قد �إكت�سب الكثري من تلك املنظمات �أو�ضاع
ر�سمية كم�ست�شارين للأمم املتحدة (.)2004 Tsutsui and Wotipka
�إن �إ�ضفاء الطابع العاملي على احلركات الن�سائية �إمنا وفر الدعم و املوارد للحركات و املنظمات
العاملة من �أجل متكني املر�أة على امل�ستوى املحلي (Seidman ،2000 Moghadam
 .)1999غري �أنه حدثت حركة �إرجتاعية �ضد بع�ض احلركات الن�سائية يف ال�رشق الأو�سط ب�إتهام
الإ�سالميني و غريهم من املجموعات املحافظة للن�شطاء يف جمال حقوق املر�أة بعملهم �ضد التقاليد و
�ضد الإ�سالم و حماولتهم لفر�ض النظرة الن�سائية الغربية غري املوثوق فيها ثقافي ًا على جمتمعاتهم
( .)1997 Ghabra ،2000 Tetreault ،2009 Moghadamغالب ًا ما يجد الن�ساء
عند ح�شدهن من �أجل حقوقهن "�أنف�سهن م�شتتات ما بني هوياتهن كن�ساء و هوياتهن الثقافية كم�سلمات"
( .)2001 Tohidi and Baynes ،51 :1999 Ray and Kortewegمن ثم ف�إن
املنظمات غري احلكومية املحلية املعنية بحقوق املر�أة مثل املركز امل�رصي حلقوق املر�أة عليها �أن توازن ما
بني عالقاتها الدولية و جعل �أن�شطتها ذات �صلة بال�سياق املحلي الذي تعمل فيه.
يف الوقت الذي قد تكون العوملة فيه مهمة جلعل املر�أة على دراية بالإحتماالت البديلة لها و املرتبطة
بالعالقات القائمة على �أ�سا�س النوع الإجتماعي ،يلقي بع�ض الباحثني ال�ضوء على الإهتمام الكبري الذي
قد مت �إعطائه للتف�سريات الكلية للحركات الن�سائية بينما مت يف املقابل جتاهل ال�سياقات املحلية .يدعو
ه�ؤالء الباحثون �إىل "احلد من املزاعم ذات الطابع العاملي حول عملية تعبئة املر�أة و كذلك �إىل املزيد من
الإهتمام ب�إ�ضفاء الطابع النظري على ما هو حملي و خا�ص" (:1999 Ray and Korteweg
 .)48يف هذه الورقة نحن ندرك العمليات العاملية و لكننا نركز على البيئة املحلية يف �رشح ترتيبات احلركة
و نتائجها.
البيانات و التحليل
تعر�ض هذه الورقة حتليل حلملة الق�ضاء على التحر�ش اجلن�سي اخلا�صة باملركز امل�رصي حلقوق
املر�أة بالإعتماد على عمل ميداين ا�ستغرق مدة عامني مع املركز و الذي بد�أ يف نوفمرب  .2006ت�أتي
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البيانات ب�شكل �أويل من مراقبة عملية امل�شاركة يف احلملة ملدة عام ابتداء ًا من نوفمرب � .2006إ�ستكمل
ذلك العمل املقابالت التي متت مع �أع�ضاء املركز امل�رصي حلقوق املر�أة ممن كانوا ين�سقوا هذه احلملة
عالوة على حتليل ملحتوى �أدبيات املركز امل�رصي منذ عام  2006و حتى عام  .2008بالن�سبة للمعلومات
املتعلقة مبدى و�ضوح احلملة و املفاهيم الإعالمية اخلا�صة ب�أهدافها و جناحها فقد مت احل�صول عليها
من تتبع للجرائد التي تناولت هذه احلملة يف عام  .2007و �أخري ًا مت احل�صول على املعلومات اخلا�صة
بكيفية ت�شكيل احلملة للمفاهيم العامة من خالل ح�ضور امل�ؤمتر ال�صحفي للمركز امل�رصي حلقوق املر�أة
يف يوليو .2008
مر التحليل مبراحل عديدة� .أو ًال مت احل�صول على نظرة عامة موجزة حلملة املركز امل�رصي حلقوق
املر�أة منذ عام  2005بالإعتماد ب�شكل �أ�سا�سي على حتليل حمتوى احلملة و مراقبة عملية امل�شاركة.
تال ذلك حتليل طريقة ت�صوير احلملة يف و�سائل الإعالم مع الرتكيز اخلا�ص على ت�صويرها يف اجلرائد
امل�رصية املحلية .كذلك مت �إيالء الإهتمام �إىل عمل املركز امل�رصي من �أجل و�ضع الإطار ملجهوداته �سعي ًا
لن�رشها على جمهور ال�شعب .و �أخري ًا متت مناق�شة بع�ض النتائج و امل�ضامني النظرية لهذا التحليل.
الإنفتاح ال�سيا�سي وو�ضع الأطر والترتيبات التنظيمية
على الرغم من �أن املركز امل�رصي حلقوق املر�أة نا�شط منذ  1996و كان يعمل خ�صو�ص ًا على
مواجهة التحر�ش اجلن�سي منذ �سبتمرب � 2005إال �أنه كثف من جمهوداته بعد حادثة �أكتوبر ،2006
و التي �شهدت �إنت�شار وا�سع و خدمت كحدث "تركيزي" للحملة؛ و حادثة �أكتوبر  2006هي حادثة
التحر�ش اجلن�سي الكبرية و العنيفة �ضد املر�أة و التي حدثت يف و�سط البلد بالقاهرة �أثناء �إجازة عيد
الفطر .يف �أول �أيام الإجازة �إجتمع عدد كبري من الرجال يف و�سط البلد مل�شاهدة افتتاح فيلم جديد .عند بيع
كافة تذاكر الفيلم ثار الرجال ممن مل ي�ستطيعوا الدخول فهاجموا �أو ًال �شباك التذاكر ثم املر�أة التي كانت
ورائه .ا�ستمرت عمليات الهجوم هذه ملدة خم�س �ساعات و نتج عنها �إ�شارة بع�ض الن�ساء �إىل تعر�ضهن
للجذب و امل�ضايقة و حماوالت لتمزيق مالب�سهن و حماالوت �أخرى للإغت�صاب� .ساعد بع�ض �أ�صحاب
املحالت و �سائقي �سيارات الأجرة بع�ض الن�ساء على الهروب من الهجوم بجذبهن داخل حمالتهم و
�سياراتهم ،خماطرين ب�سالمتهم حيث حاول جمهور الرجال من املهاجمني الدخول عنوة �إىل حمالتهم و
�سياراتهم .و على حد علمنا مل حترك ال�رشطة �ساكن ًا كي توقف هذا ال�رضر الواقع عن عمد .عالوة على
ذلك مل تغطي و�سائل الإعالم (الر�سمية و امل�ستقلة و العاملية) هذه الق�صة .قام املدونون (خ�صو�ص ًا وائل
عبا�س) بتغطية الق�صة با�ستخدام ت�صوير الهجوم الذي �سجلوه من خالل الهواتف املحمولة .يف البداية
�أنكرت ال�صحافة الر�سمية اخلرب و لكنها زعمت ب�أنه حتى و �إن حدث فاحلكومة لي�ست مب�سئولة .بل و
زعمت ال�صحافة الر�سمية �أن املدونني �إمنا يحاولون ت�شويه �سمعة م�رص� .أما بالن�سبة لل�صحافة امل�ستقلة
فقد �أ�شارت �إىل �أن الواقعة قد حدثت بالفعل و لكنها زعمت ب�أنها مت التعامل معها بنوع من املبالغة� .أخري ًا
ا�سرتعى برنامج تلفيزيوين تذيعه منى ال�شاذيل على قناة درمي انتباه امل�رصيني �إىل الواقعة حيث �أنها قد
غطتها املدونات .ثم تباعت منى ال�شاذيل الق�صة ب�إجراء مقابالت مع الأ�شخا�ص يف ال�شارع حول احلادثة.
و قد ذهبت حتى �إىل وزارة الداخلية لتح�صل على �إجابة حول هذا املو�ضوع فكان الزعم الأويل هو "مل
ن�سمع عن �شئ  ...فهذا مل يحدث ،كل ما يف الأمر �أن ال�شوارع كانت مزدحمة يف و�سط البلد يف ذلك اليوم
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و لكن ما من فتيات تعر�ضن لهجوم و ذلك لأنه ال توجد بالغات مقدمة لل�رشطة عن هذا املو�ضوع!" منذ
ذلك احلني و �صارت الواقعة �صارخة الو�ضوح يف و�سائل الإعالم و مل ت�ستطع احلكومة �أن تنكر حدوثها.
�أدى الهجوم الذي تعر�ضت له الن�ساء يف القاهرة �أثناء �إجازة عيد الفطر �إىل �إنفتاح �سيا�سي حلملة
الق�ضاء على التحر�ش اجلن�سي حيث �أنها خدمت احلملة مبا �أطلق عليه يف الأدبيات باحلدث "الرتكيزي"
�أو "املحوري" .ي�شري � )53 :1998( Birklandإىل �أن علماء الإجتماع لطاملا �أدركوا �أهمية
"الأحداث املفاجئة اجلاذبة للإنتباه" و التي �أُطلق عليها "الأحداث الرتكيزية" من �أجل و�ضع �أجندة
ال�سيا�سة و حتقيق التغيري الإجتماعي .ي�شري � )335 :1991( Bursteinإىل �أنه بينما قد يكون
لهذه الأحداث �أهمية قليلة يف حد ذاتها "�إال �أنها قد يكون لها معنى خا�ص بالن�سبة للمجموعات امل�ستخدمة
لأطر تف�سريية حمددة و عليه قد ت�ؤثر على ال�سيا�سة و ذلك فقط عندما تكون املجموعات مهيئة �إيديولوجي ًا
و تنظيمي ًا للإ�ستفادة منها".
على الرغم من �أن املركز امل�رصي حلقوق املر�أة يعمل بالفعل للق�ضاء على التحر�ش اجلن�سي� ،إال �أن
املركز امل�رصي قد ا�ستفاد من هذا احلدث الرتكيزي باعتباره توقيت جيد لتكثيف جهوده من �أجل �إنهاء
مثل هذه احلوادث .عمل املركز على ح�شد �أعداد كربى من الأفراد و التو�سيع من دائرته .غري �أنه بخالف
املنظمات الن�سائية الأخرى يف م�رص و�ضع املركز امل�رصي حلقوق املر�أة الإطار حلادثة عيد الفطر كمثال
وا�ضح على التحر�ش اجلن�سي امل�ستمر �ضد املر�أة يف ال�شوارع.
على الرغم من ت�شبيك املركز امل�رصي كاملعتاد مع منظمات �أخرى معنية بحقوق املر�أة �إال �أن
جمهوداته اخلا�صة باحلفاظ على هذا الإطار �إمنا تطلبت يف بع�ض الأحيان �إىل عقد لأحداث خا�صة به.
مثال على ذلك احتفا ًال بيوم املر�أة العاملي يف مار�س  2007حيث اجتمع العديد من املجموعات الن�سائية
لعقد م�ؤمتر �صحفي حول التحر�ش اجلن�سي� .أرادت هذه املجموعات فقط الرتكيز على ما حدث �أثناء
العيد .خ�شى املركز امل�رصي حلقوق املر�أة من �أنه بالرتكيز على حادثة العيد �أن تتناول احلكومة فقط ما
حدث يف هذه الواقعة دون تناول امل�شكلة العامة للتحر�ش اجلن�سي يف ال�شوارع .و ثبت �صحة ما توقعه
املركز امل�رصي حيث �أ�صدرت احلكومة بيان �صحفي ردت فيه على امل�ؤمتر ال�صحفي قائلة ب�أنها لي�ست
م�سئولة عن �أحداث التحر�ش اجلن�سي التي وقعت يف العيد و �أنها �سوف ت�ضع كامريات مراقبة �أمنية يف
املنطقة التي حدث فيها هجوم جمهور الرجال يف هذه الواقعة.
و مبا �أن املركز امل�رصي حلقوق املر�أة قد �شعر ب�أن واقعة العيد مل تكن بحادثة منف�صلة و �أن
امل�شكلة العامة للتحر�ش اجلن�سي �إمنا حتتاج �إىل املزيد من الإهتمام فقد عقد م�ؤمتر �صحفي يف مار�س
 .2007يف م�ؤمتره ال�صحفي "�شارع �آمن للجميع" جمع فيه  120م�شارك مت�ضمنني قادة من املنظمات
غري احلكومية و ممثلني من الأحزاب ال�سيا�سية و خرباء �سيا�سني و قانونني و ن�شطاء و �صحفني و
ع�رشين طالب من اجلامعات امل�رصية الوطنية .يف امل�ؤمتر ال�صحفي عر�ض املركز امل�رصي نتائج ما يزيد
عن  1000م�سح جمعه و ميثلوا الن�ساء من �أعمار و وظائف خمتلفة و كذلك تقرير حول قوانني التحر�ش
اجلن�سي يف �ستة دول يف �أوروبا الغربية و ال�رشق الأو�سط عالوة على مواد ذات �صلة من قانون العقوبات
امل�رصي .ثم مت تق�سيم امل�شاركني بعد ذلك �إىل ثالث ور�ش عمل ملناق�شة اجلوانب الثالثة اخلا�صة باحلملة
و هي الإ�صالح القانوين و الدعوة و الإعالم و الو�صول �إىل جمهور ال�شعب و املزيد من التعاون مع
منظمات حكومية �أخرى.
المركز الم�صري لحقوق المر�أة
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يو�ضح هذا احلدث ابتكارين للمركز امل�رصي متعلقني بو�ضع الإطار �أال و هما �أو ًال ا�ستخدام
املركز امل�رصي حلقوق املر�أة حلادثة العيد كو�سيلة لإلقاء ال�ضوء على مو�ضوع التحر�ش اجلن�سي عو�ض ًا
عن الرتكيز على حادثة بعينها ،و ثاني ًا عمل املركز امل�رصي على منا�شدة جمهور �أو�سع نطاق ًا يتعدى
مو�ضوع حقوق املر�أة من خالل و�ضع الإطار للق�ضية على �أنها "�شارع �آمن للجميع".
�سبب �آخر لقدرة املركز امل�رصي حلقوق املر�أة على التعبئة يرجع �إىل جتنبه املناهج ال�شائعة
للإحتجاج يف مقابل ترتيبات مبتكرة .ف�إن الإ�سرتاتيجيات و الرتتيبات التي ا�ستخدمها مل تكن
احتجاجات تقليدية يف ال�شوارع .ف�إن احتجاجات ال�شوارع هي النمط ال�شائع للإحتجاج يف م�رص على
خالف الدميقراطيات الغربية حيث توجد فر�ص �أكرب للعمل من خالل القنوات ال�سيا�سية القائمة مثل
ممار�سة ال�ضغط .يف املجتمعات العربية "ال�شارع هو الرتكيز الرئي�سي لل�سيا�سة بالن�سبة للمواطن العادي
�أي للغائبني هيكلي ًا عن منا�صب ال�سلطة" ( :2003 Bayatاملوجز) .بالتايل وجود بدائل لإحتجاجات
ال�شوارع هو �أمر مبتكر .قام "يوم الوعي" الأول الذي عقده املركز امل�رصي يف مركز ثقايف بت�صوير
الق�ضية با�ستخدام الو�سائل الفنية و املو�سيقية و ور�ش العمل .ركز يف هذا اليوم املركز امل�رصي عموم ًا
على رفع الوعي من خالل التعليم و الو�صول �إىل جمهور ال�شعب و و�سائل الإعالم.
كما جنح املركز امل�رصي يف �إظهاره لإهتمامه بتحقيق التغيري عرب القنوات ال�سيا�سية الروتينية.
بوجه عام ف�إن ا�سرتاتيجيته يف التعامل مع الدولة مل تكن ت�صادمية و �إمنا كانت من خالل الت�أثري و
الدعوة .يف العديد من امل�رشوعات حاول املركز امل�رصي فهم وجهة نظر الدولة ثم الت�أثري على احلكومة
من �أجل الإ�صالح ال�سيا�سي و القانوين با�ستخدام مربرات تتما�شى مع احلكومة .على �سبيل املثال يف
حملة التحر�ش اجلن�سي �أخذ املركز امل�رصي يف الإعتبار العديد من احلجج الإقت�صادية املرتبطة بالآثار
ال�سلبية للتحر�ش اجلن�سي و املتعلقة بال�سياحة و انتاجية املر�أة يف مكان العمل كو�سيلة لإقناع احلكومة
ب�إ�صالح القوانني و ال�سيا�سات (و بالتايل ت�صري احلكومة �أكرث م�سائل ًة) .من ثم كان املركز امل�رصي
حلقوق املر�أة قادر ًا على القيام بالتعبئة لهذه الق�ضية و ذلك لأنه مل يكن لرييد معاداة احلكومة و لكن �أراد
العمل �ضمن النظام من �أجل الإ�صالح.
نتائج احلركة
ما يجب اعتباره نتائج حلركة اجتماعية هو �أمر مثري للجدل ذلك مع اعتبار كل من القرارات املعنية
بال�سيا�سة على م�ستوى الدولة و تو�سيع ر�أ�س املال الإجتماعي للحركة و التغيريات الطارئة على �سرية
امل�شاركني جميعها مبثابة نتائج تتواجد يف درا�سات عديدة ( .)2000 Cress and Snowحدد
 )2000( Cress and Snowنوعني من النتائج التنظيمية للحركات الإجتماعية و هما املوارد و
التمثيل .توفر هذه املفاهيم �إطار تنظيمي لفح�ص جناح حملة الق�ضاء على التحر�ش اجلن�سي.
تت�ضمن املوارد الإمتيازات املادية مثل الأموال و مكان للمكاتب و الإمدادات بالإ�ضافة �إىل
موارد �أخرى غري ملمو�سة مثل املوارد املعنوية و املعلوماتية و الب�رشية (Cress and Snow
 .)2000عندما عني املركز امل�رصي حلقوق املر�أة فريق ًا من خريجي اجلامعة الأمريكية يف القاهرة
يف الربنامج الدويل لقانون حقوق الإن�سان و ذلك للبحث يف القوانني املعنية بالتحر�ش اجلن�سي يف دول
�أخرى من �أجل م�ساعدة املحامني باملركز يف �صياغة قانون جديد مل�رص ،فجاء ذلك كنوع من تنمية املوارد
الب�رشية و املعلوماتية .يت�ضح مثال �آخر على ت�أمني املنظمة للخربة الب�رشية عندما نظم معهد درا�سات
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النوع الإجتماعي و املر�أة باجلامعة الأمريكية يف القاهرة مناق�شة حول التحر�ش اجلن�سي يف ال�شارع
و واقعة العيد يف دي�سمرب  2006مع م�شاركة كل من املدون وائل عبا�س و م�سئولة العالقات الدولية
باملركز  Rebecca Chiaoوع�ضو هيئة التدري�س بكلية الإقت�صاد باجلامعة الأمريكية يف القاهرة
(جالل �أمني) و العلوم ال�سيا�سية (ماريز تادر�س) و القانون (عمرو �شلقاين) .ا�ستطاع املركز امل�رصي
�أي�ض ًا احل�صول على املوارد املادية يف �شكل م�ساحة على موقع يتمتع بال�شعبية على �شبكة الإنرتنت و
هو ( www.masrawy.comموقع حول م�رص يحتوي على الأحداث الراهنة و �إعالنات عن
الأن�شطة الثقافية) و الذي وافق يف دي�سمرب  2006على تخ�صي�ص ق�سم من موقعه يتناول مو�ضوع
التحر�ش اجلن�سي .ت�ضمن هذا الق�سم امل�سح الذي �أجراه املركز امل�رصي و خلفية حول احلملة و فر�صة
التوقيع على حملة املركز.
ً
جنحت احلملة �أي�ضا يف جذب انتباه و�سائل الإعالم �إىل الق�ضية� .ساندت حمطتان �إذاعيتان لهما
�شعبية وا�سعة بالقاهرة احلملة منذ بدايتها و هما النيل �إف �إم (الربنامج الإجنليزي) و جنوم �إف �إم
(الربنامج العربي) .منذ  2007و هما يبثا �إعالنات للخدمة العامة بالعربية و الإجنليزية حول التحر�ش
اجلن�سي بالإ�ضافة �إىل ا�ست�ضافتهما الدورية لربامج يكون مو�ضوعها التحر�ش اجلن�سي .يف �أغ�سط�س
 2008بد�أ املركز امل�رصي يف العمل مع حمطة ال�شباب و الريا�ضة و "حريتنا" و "للفتيات فقط" و ذلك
لت�سجيل �إعالنات للخدمة العامة و لبثها ت�شجع ال�شباب على امل�شاركة يف وقف التحر�ش اجلن�سي .جنحت
"حريتنا" يف الرتويج للحملة على �شبكة الإنرتنت.
كما ح�صلت امل�ؤمترات ال�صحفية التي عقدها املركز امل�رصي حلقوق املر�أة يف مار�س  2007و
يوليو ( 2008ف�ض ًال عن �أحداث يوم التوعية التي �إنعقدت يف مايو  2007و فرباير  2008و مار�س
 )2008على تغطية �إعالمية كربى خ�صو�ص ًا يف ال�صحافة املحلية .يف مراجعة عينة من املقاالت ال�صحفية
التي تغطي احلملة �إت�ضح تبني لغة املنظمة و تعريفاتها املتعلقة بالتحر�ش اجلن�سي عالوة على جتلي
مناق�شاتها للأنواع املختلفة من التحر�ش �ضد املر�أة يف الأماكن العامة يف م�رص� .إنبهر ال�صحفيون على
وجه اخل�صو�ص بالإح�صائيات التي قدمها املركز يف م�ؤمتراته ال�صحفية و �أثناء �أحداث "يوم التوعية".
خلقت هذه البيانات قناعة لدى ال�صحفيني مبدى انت�شار و حدة امل�شكلة بد ًال من اعتبارها �أمر تبالغ املر�أة
يف التعامل معه �أو تفرط يف ح�سا�سيتها جتاهه .تركت ق�ص�ص الن�ساء ممن واجهن حتر�ش جن�سي لفظي
خاد�ش للحياء و �إنتهاكات ج�سدية و كذا امل�ستويات الأكرث �إنخفا�ض ًا من التحر�ش مثل التحديق �إنطباع ًا
لدى ال�صحفيني حيث بد�أوا يف التعامل مع الق�ضية بجدية يف مقاالتهم.
نتيجة �أخرى هامة للحملة التي قام بها املركز امل�رصي هو �إدخال ق�ضية التحر�ش اجلن�سي �ضمن
دائرة ال�ضوء و التي كانت �ضمن قائمة املحظورات .حتى فريق العاملني باملركز الحظوا �أن قبل الواقعة
كان النا�س يرتددوا كثري ًا يف احلديث عن تلك الق�ضية ،حيث كانت الن�ساء ت�شعرن باخلجل و احلرج
ومل تعرفن كيف يناق�شن مثل هذا الأمر .لكن منذ �أن حدثت الواقعة ف�إن النا�س يناق�شون الق�ضية يف
برامج التلفزيون ومقاالت اجلرائد واملجالت وكذلك يجرون حوارات عامة حولها .مع هذا الإنفتاح على
اخلطاب العام �إت�سم املركز امل�رصي بالفاعلية يف تعريف معنى التحر�ش اجلن�سي و ملاذا يعترب م�شكلة وكذا
الدعوة من �أجل احللول .قام املركز امل�رصي بالتغيري من �إطار تناول هذه الق�ضية ،ففي ال�سابق كانت
�أمر حمظور و كان اللوم يلقى فردي ًا على املر�أة ب�سبب التحر�ش (ب�سبب �أفعالها �أو مالب�سها �أو الأمرين).
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جنح املركز امل�رصي حلقوق املر�أة يف و�ضع �إطار خمتلف يو�ضح �أن التحر�ش هو م�شكلة اجتماعية خطرية
حتتاج �إىل التناول على امل�ستويات القانونية و الإجتماعية و كذلك على م�ستوى الدولة.
و لعل الأمر الأكرث �أهمية ،مع تركيز الإهتمام العام على التحر�ش اجلن�سي و جعله جزء ًا من
اخلطاب العام� ،أن املركز قد خرج بتحد يواجه النظام امل�رصي ،و هو �أنه على النظام �أن يو�ضح ب�أنه ال
50
يتغا�ضى عن التحر�ش اجلن�سي و عليه فهو يواجه الآن حتدي التعامل مع الق�ضية من خالل الت�رشيع
(�أنظر اخلط الزمني للمناق�شة الكاملة للقانون املقرتح و الذي �سيتم تناوله يف جمل�س ال�شعب) .نتيجة
حلملة املركز امل�رصي حلقوق املر�أة جاءت ق�ضية التحر�ش اجلن�سي الآن �إىل ال�سطح ب�شكل مل تكن عليه
من قبل� .إن التعبئة من �أجل هذه الق�ضية قد واجهت هذا اجلانب من املمار�سات غري املت�ساوية على �أ�سا�س
النوع الإجتماعي �أي تق ُبل الدولة لتلك املمار�سات غري املت�ساوية على �أ�سا�س النوع الإجتماعي.
المناق�شة و النتائج
ركزت ب�شكل �أويل البحوث ال�سابقة املعنية باحلركات يف الأنظمة الإ�ستبدادية على كيف �أدت
احلركات �إىل تغيري النظام �أو ال�صدام مع الدولة .تفح�ص هذه الورقة كيف للحركات ال�ساعية للتغيري
الثقايف يف بيئة ا�ستبدادية �أن ت�ستطيع التفاو�ض مع الدولة عو�ض ًا عن الت�صادم معها .على الرغم من
الندرة ال�شديدة لوجود الإحتجاجات الروتينية و امل�شاركة ال�سيا�سية يف البيئة الإ�ستبدادية� ،إال �أن هذه
الورقة تلقي بال�ضوء على كيف للحركات �أن ت�ستخدم بنجاح القنوات ال�سيا�سية الروتينية حتى مع دولة
غري م�ستجيبة ن�سبي ًا .تدرك احلركات الواقعة يف بيئة ا�ستبدادية عموم ًا �أن الدولة لي�ست بهدف واقعي
بالن�سبة للإ�ستجابة للإ�صالحات �أو توفري املزايا ( .)2003 Almeidaبيد �أن تو�ضح درا�سة احلالة
هذه �أنه من املمكن ا�ستخدام الدولة مل�ساعدة احلركات على التغيري الإجتماعي عو�ض ًا عن �إعاقتها و ذلك
�إذا ما �أرت�أت �أن احلركة ال متثل تهديد ًا للنظام القائم.
يرجع جناح حملة املركز امل�رصي حلقوق املر�أة �ضد التحر�ش اجلن�سي �إىل املزج ما بني الهيكل
امل�ؤيد للفر�ص ال�سيا�سية و حلركة ا�ستخدمت مزيج من ترتيبات احتجاجية مبتكرة و قنوات �سيا�سية
روتينية.
البيئة ال�سيا�سية
على الرغم من �إجراء املركز امل�رصي حلقوق املر�أة للحمالت من �أجل الق�ضاء على التحر�ش
اجلن�سي منذ �سبتمرب � 2005إال �أن واقعة التحر�ش اجلن�سي العنيفة �ضد املر�أة التي حدثت �أثناء �إجازة
عيد الفطر يف �أكتوبر  2006خدمت كحدث تركيزي هام للحملة .غري �أن املحللني قد �أدركوا منذ وقت
طويل ب�أن مثل هذه الأحداث العفوية و املولدة للإهتمام تكون مهمة فقط �إذا ما ح�صلت على اهتمام
( )50يف � 21أكتوبر  2008حكم قا�ض مبحكمة جنايات القاهرة على رجل بتهمة التحر�ش ب�إمر�أة يف �أحد �شوارع القاهرة .حكم
القا�ضي على املتهم بثالث �سنوات من ال�سجن مع الأ�شغال ال�شاقة و بغرامة قدرهها  5001جنيه م�رصي ( 895دوالر)
تعوي�ض ًا لل�ضحية .ح�صلت هذه الواقعة (ف�ض ًال عن حملة املركز امل�رصي حلقوق املر�أة و ارتباطها بالق�ضية) على اهتمام
�إعالمي حملي و دويل (�أنظر مقالة نيويورك تاميز بقلم �شارون �أوتورمان يف � 23أكتوبر  2008و ذلك للمزيد من التفا�صيل
حول الق�ضية و تغطية حملة املركز امل�رصي) .قام املركز امل�رصي بالفعل بالإ�ستفادة من تلك الإمكانية "�أي هذا احلدث
الرتكيزي" جلذب الإنتباه �إىل حملته من �أجل الو�صول �إىل ت�رشيع منا�سب و ذلك يف بيان �صحفي �صدر يف � 22أكتوبر 2008
و املن�شور على موقع املركز على الإنرتنت  .www.ecwronline.orgو على وجه اخل�صو�ص �أ�شاد املركز امل�رصي
بتطبيق القوانني احلالية يف هذه الق�ضية و "طالب ب�أن يقوم جمل�س ال�شعب امل�رصي على الفور ب�إ�صدار ت�رشيع يتعامل مع
التحر�ش اجلن�سي يف كافة �أ�شكاله �سواء قام به �أفراد �أو جمموعات يف ال�شارع �أو يف مكان العمل و ذلك ل�ضمان دعم القانون
التام ملطبقي القوانني �أثناء عملهم على الق�ضاء على مثل هذه الظاهرة".
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�أحد احلركات التي ت�ضع الإطار للحدث ب�شكل خا�ص و �إذا ما تنظمت ب�شكل كايف للإ�ستفادة من البداية
( .)1991 Bursteinو مبا �أن حملة املركز امل�رصي حلقوق املر�أة �ضد التحر�ش اجلن�سي كانت
بالفعل م�ؤ�س�سة ب�شكل جيد ف�إنها قد ا�ستطاعت �أن ت�ضع الإطار للحدث كجزء من م�شكلة �أكرب للتحر�ش
اجلن�سي امل�ستمر و املنت�رش �ضد املر�أة يف م�رص .على نحو م�ستمر عملت احلركة للحفاظ على هذا الإطار
حتى و �إن عنى ذلك عدم امل�شاركة يف �أحداث ركزت على التحر�ش �ضد املر�أة �أثناء �إجازة عيد الفطر كواقعة
فردية.
من املعلوم عموم ًا ب�أن الإحتجاجات الروتينية و العمل من خالل القنوات ال�سيا�سية القائمة هي
�أمور نادرة يف الدول الإ�ستبدادية .و لكن هذه احلملة كانت قادرة على التنظيم مع الكثري من القيود التي
فر�ضتها احلكومة .الكثري من تلك القيود مثل ت�سجيل منظمة غري حكومية يف وزارة ال�شئون الإجتماعية
و تزويد الوزارة بجداول �أعمال و حما�رض الإجتماعات اخلا�صة باملنظمات غري احلكومية (Agati
� )2007إمنا هو ال�سبيل للحكومة كي ت�ضمن �أن املنظمة ال متثل تهديد ًا للنظام .و بينما �إلتفت معظم
املنظمات غري احلكومية امل�رصية حول هذه الق�ضية من خالل الرتكيز على ق�ضايا غري �سيا�سية مثل البيئة
و التعليم �إال �أن حملة الق�ضاء على التحر�ش اجلن�سي من املحتمل لها �أن متثل تهديد ًا وا�ضح ًا للحكومة
خ�صو�ص ًا �إذا ما و�ضعت الإطار للق�ضية على �أنها م�شكلة تراخي يف القوانني �سواء يف ال�صياغة �أو عند
التطبيق.
و الأكرث احتما ًال �أن حملة الق�ضاء على التحر�ش اجلن�سي ،و التي كانت على دراية جيدة ب�أنها كانت
تعمل �ضمن نظام ال ي�ستجيب عموم ًا مع الإحتجاجات� ،إمنا ت�ضع هدفها على �أنه تغيري اجتماعي بد ًال من
املواجهة املبا�رشة مع الدولة .و مبا �أن املركز امل�رصي مل ُينظر �إليه باعتباره ميثل تهديد ًا للنظام ف�إنه
كان قادر ًا على التنظيم �ضمن م�ساحة غاية يف التقييد .على �سبيل املثال نظم املركز امل�رصي يوم توعية و
الذي ت�ضمن فرق �شعبية و متحدثني و عرو�ض فنية ،و قد جذب هذا احلدث ن�سبة ح�ضور مرتفعة (حوايل
� 1000شخ�ص) و لكنه مل يتم التعامل معه على �أنه تهديد للنظام و ذلك لأن �أهدافه كانت رفع الوعي و
التعليم و تغيري للمفاهيم الفردية.
ا�ستراتيجيات الحملة
بطرق كثرية جاءت الرتتيبات الإ�سرتاتيجية للحملة مبتكرة و ذلك لأنها مت ا�ستخدامها يف بيئة
ا�ستبدادية .يف م�رص غالب ًا ما يكون احتجاج ال�شوارع النوع الوحيد من العمل ال�سيا�سي املتخذ .يف الدول
العربية "املمار�سة ال�سيا�سية يف ال�شارع هي امل�رسح احل�رضي احلديث للن�ضال" (:2003 Bayat
موجز) .الإحتجاج يف ال�شوارع هو الأ�سلوب الذي يلج�أ �إليه املواطنني حتى يعربوا عن مطالبهم عندما
يكون النظام غري م�ستجيب.
يف هذه احلالة ا�ستخدمت احلركة الإ�سرتاتيجيات التي تتواجد على نحو �شائع يف املجتمعات
الدميقراطية .ت�ضمن ذلك على �سبيل املثال الإ�ستفادة من حدث تركيزي و ما تاله من اهتمام �إعالمي و
ذلك لو�ضع الإطار للتحر�ش اجلن�سي �ضد املر�أة �أثناء �إجازة عيد الفطر كجزء من م�شكلة �أكرب و ال�سيما
ا�ستخدام الأحداث التعليمية و الثقافية لت�شكيل املفاهيم املتعلقة مبو�ضوع التحر�ش اجلن�سي.
الإحتجاجات الروتينية في البيئة الإ�ستبدادية
تو�ضح حالة حملة الق�ضاء على التحر�ش اجلن�سي �أن الإحتجاجات الروتينية قد تكون نادرة
احلدوث يف املجتمعات القامعة و لكن ت�ستطيع احلركات ا�ستخدام هذا الو�ضع بنجاح .بينما الفكرة
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ال�شائعة عن الإحتجاجات يف املجتمعات العربية تكمن يف ال�شوارع �إال �أن املنظمات التي ت�سعى للتغيري
الثقايف ت�ستطيع التعبئة �ضمن امل�ساحة ال�سيا�سية املحظورة املتوفرة .و بالتعامل مع الدولة على �أنها قوة
من املمكن التفاو�ض معها بد ًال من حتديها ا�ستطاعت احلركة جتنب النظر �إليها على كونها تهديد للنظام.
ا�ستفادت حملة الق�ضاء على التحر�ش اجلن�سي من الإنفتاح ال�سيا�سي يف �شكل احلدث الرتكيزي و
كذلك على اعتباره �أ�سا�س منظم و معبئ و الذي كان م�ستعد ًا للإ�ستفادة من تلك الفر�صة .يف الوقت الذي
ا�ستطاعت فيه منظمات غري حكومية �أخرى يف م�رص التنظيم من خالل بقائها احلذر غري �سيا�سي� ،إال �أن
املركز امل�رصي حلقوق املر�أة واجه مهمة �أكرث �صعوبة يف حماولته مواجهة التحر�ش اجلن�سي �ضد املر�أة.
و�ضع املر�أة يف الدول ال�رشق �أو�سطية هو مو�ضوع ح�صل على اهتمام كبري من و�سائل الإعالم الغربية
و كذلك يف املجال الأكادميي .من ثم كان على املركز امل�رصي حلقوق املر�أة امل�ضي بحذر يف هذا الإجتاه
مع توازن عالقاتها باحلركات العاملية حلقوق املر�أة و �إقامة احلملة التي �ستت�سم بالفاعلية يف ال�سياق
املحلي .عالوة على ذلك �إذا ما فكرت �أي منظمة توجيه النقد ال�شديد �إىل النظام بخ�صو�ص حقوق املر�أة
فمن املحتمل عندها �أن تواجه تلك املنظمة القمع �شديد .لكن مع الإ�شارة �إىل اهداف املركز امل�رصي و
هي "�شارع �آمن للجميع" و ال�سعي لتحقيق تغيري ثقايف ا�ستطاع املركز عر�ض �أهدافه باعتبارها و�سيلة
للتح�سني من املجتمع امل�رصي بد ًال من كونها م�صدر تهديد للنظام و القطاعات املحافظة يف املجتمع.
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م�ؤتمر �إقليمي حول
"التحر�ش الجن�سي كعنف اجتماعي وت�أثيره على الن�ساء"
في الفترة من  14 -13دي�سمبر 2009
فندق �إنتركونتننتال� ،سيتي �ستارز
الـــيــوم الأول
الجل�سة االفتتاحية () 10:30 - 9:30
كلمة الأ�ستاذة
نهاد �أبو القم�صان
رئي�س مجل�س �إدارة المركز الم�صري لحقوق المر�أة
كلمة الدكتورة
فرخندة ح�سن
الأمين العام للمجل�س القومي للمر�أة
كلمة الدكتور
زياد الرفاعي
ممثل مكتب برنامج الأمم المتحدة لل�سكان ()UNFPA
كلمة الأ�ستاذة
مالين كاري
�سفيرة ال�سويد في م�صر
عر�ض فيلم " :مهم جد َا "
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املـحـور االجتمــاعي
الجل�سة الأولى :خلفية عن العنف االجتماعي ()12:00 – 10:30
الهدف من هذه الجل�سة هو تحديد �إطار �شامل للعنف وفهم �أ�س�سه ب�صفة عامة والعنف االجتماعي
ب�صفة خا�صة -التي ت�ؤثر على المر�أة.
وقد تناولت الجل�سة:
• مفهوم العنف االجتماعي و�أ�شكاله
• �آليات العنف االجتماعي
• دور الثقافة والإعالم ومناهج التعليم في تف�شى العنف االجتماعي
• دور الدولة في الحد من �أو دعم العنف االجتماعي
• ت�أثير ا�ستخدام التيارات ال�سيا�سية الن�ساء في ال�صراع ال�سيا�سي وكرمز هوية على ن�شر
العنف االجتماعي.
رئي�س اجلل�سة

�أ /عزة املقهور  -حمامية ونا�شطة حقوقية ،الأردن.

مقدم ورقة 1

د� .رشيفة زهري  -مدير معهد الدرا�سات ال�رشق الأو�سطية ،والإ�سالمية،
واال�سرتاتيجية� ،أمريكا.

مقدم ورقة 2

�أمل البا�شا -مدير منتدى ال�شقائق العربي حلقوق الإن�سان ،اليمن.

مقدم ورقة 3

�أ�.سماح �سعيد  -خبري يف النوع االجتماعي والعنف �ضد املر�أة ،م�رص.

 12:30 - 12:00راحـ ـ ـ ـ ــة �ش ـ ـ ـ ــاي.
الجل�سة الثانية :فهم ظاهرة التحر�ش الجن�سي () 2:00 – 12:30
الهدف من هذه الجل�سة هو فهم ظاهرة التحر�ش الجن�سي ك�أحد �أ�شكال العنف االجتماعي ،وو�ضع
معايير وا�ضحة لكل من المتحر�ش وال�ضحية حتى تكون مرجعية للمعنيين وال ُم�شرعين.
وقد تناولت الجل�سة:
• مفهوم التحر�ش بوجه عام والفرق بينه وبين التحر�ش الجن�سي
• مفهوم ال ُمتحر�ش والمتحر�ش بها (ال�ضحية)
• الأفعال التي تعد تحر�ش ًا جن�سي ًا
• التحر�ش في العمل :تعريف وعر�ض ت�صور موجز عنه ،حالة المهاجرات العامالت في المنازل
في لبنان
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• " التحر�ش في ال�شارع والأماكن العامة" :تعريف �،أمثلة".
رئي�س
اجلل�سة

�أ /اجلوهري الوايلي  -رئي�س جمل�س �إدارة جمعية امللك عبد العزيز اخلريية الن�سائية
"عون"

د .راي جورديني -رئي�س مركز درا�سات املهاجرين والالجئني – باجلامعة الأمريكية
مقدم ورقة 1
بالقاهرة
د .زينب ر�ضوان وكيل جمل�س ال�شعب امل�رصي وع�ضو املجل�س القومي حلقوق الإن�سان،
مقدم ورقة 2
م�رص
مقدم ورقة � 3أ .مني عزت _ باحثة مب�ؤ�س�سة املر�أة اجلديدة
�أ /زينب بدر الدين حممد  -رئي�س منظمة املعلم قبل اجلميع للتدريب والبحوث (علم)،
مقدم ورقة 4
ال�سودان.
مـنــاق�شــات عــامـة

 2:30 - 000 :2راحـ ـ ـ ـ ــة �ش ـ ـ ـ ــاي
الجل�سة الثالثة :مفهوم حماية الن�ساء ...و�سيلة للحرية �أو مبرر للقيود () 4:00 -2:30
الهدف من هذه الجل�سة هو البحث عن العواقب االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية لتهمي�ش
وعزل الن�ساء ومنعهن من حقوقهن في المواطنة� .ستعر�ض الأوراق المقدمة كيف ي�ساعد خطاب الحماية
على ن�شر فكرة عدم الم�ساواة المبني على النوع االجتماعي للمر�أة
وقد تناولت الجل�سة:
• �إ�شكاليات اعتبار المر�أة رمز هوية وملكية اجتماعية.
• مفهوم الحماية في التوجهات الفكرية وال�سيا�سية المختلفة وانعكا�سه على الن�ساء ,مثل
الحرمان من التعليم �أو العمل �أو عمل ممار�سات �ضارة كالختان بادعاء الحماية.
• التمييز المبني على النوع االجتماعي (درا�سة حالة من قطر).
رئي�س اجلل�سة

�أ� .أمينة �شفيق� -صحفية وخبري ق�ضايا النوع باملجل�س القومي للمر�أة ،م�رص

مقدم ورقة 1

�أ� .أمل فهمي -باحثة يف درا�سات املر�أة والنوع االجتماعي ،اجلامعة الأمريكية  -م�رص

مقدم ورقة 2

هيلني ريزو -رئي�س ق�سم علم االجتماع وعلم الإن�سان وعلم النف�س وامل�رصيات
باجلامعة الأمريكية بالقاهرة

مـنــاق�شــات عــامـة

5:00 - 4:00

غ ـ ـ ـ ــذاء
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الــــيــــوم الثــــاني
املحور القــانـوين
الجل�سة الأولي :القوانين والت�شريعات الدولية :هل تُلبي االحتياجات وتحقق العدالة (09:30
)11:00الهدف من هذه الجل�سة هو �إبراز فاعلية القانون والت�شريع في ا�ستجابتهما الحتياجات الن�ساء
بو�صفهما �أداة للتغيير االجتماعي ودور المعاهدات واالتفاقيات الدولية فى �إلزام الدول الموقعة
باعتبارها قوى فعالة.
وقد تناولت الجل�سة:
• دور القانون والمعاهدات الدولية في الت�أثير في القوانين الوطنية ب�ش�أن العنف �ضد المر�أة
• هل يلعب القانون المحلي دور في التغيير االجتماعي
• دور الآليات والحمالت الدولية في الحد من العنف �ضد المر�أة
رئي�س اجلل�سة

د .زينب ر�ضوان وكيل جمل�س ال�شعب امل�رصي وع�ضو املجل�س القومي حلقوق
الإن�سان

مقدم ورقة 1

�أ .عبد اهلل خليل -املحامى لدى حمكمة النق�ض ،وخبري القانون الدويل حلقوق الإن�سان،
م�رص

مقدم ورقة 2

د.الك�شمي �أنانتنرناين -مدير �شئون ات�صال ،امل�ساواة الأن� ،أمريكا

مقدم ورقة 3

د .كلثم الغامن� -أ�ستاذ علم االجتماع امل�شارك ،جامعة قطر

مقدم ورقة 4

�أ.اجلوهرة حممد الوابلي -رئي�س جمل�س �إدارة جمعية امللك عبد العزيز اخلريية
الن�سائية "عون" ال�سعودية

مقدم ورقة 5

�أ /نور الإمام  -حمامية ونا�شطة حقوقية ،الأردن.

مـنــاق�شــات عــامـة

 11:30 – 11:00راحـ ـ ـ ـ ــة �ش ـ ـ ـ ــاي
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الجل�سة الثانية :الحلول الت�شريعية وتطبيقها في المنطقة () 1:00 – 11:30
وقد تناولت الجل�سة:
• الو�ضع القانوني في الدول العربية ما بين دول لم تتطرق �إلى التحر�ش الجن�سي كمفهوم في
ت�شريعاتها ودول �أقرت ت�شريعات لمعالجة هذه الظاهرة
• الحراك المجتمعي للو�صول �إلى ت�شريع
• ت�أثير الت�شريع و�آليات التطبيق فى دعم حقوق الن�ساء وك�سر ثقافة ال�صمت لديهن
رئي�س اجلل�سة

�أ /الزهرة الفرات  -حمامية مقبولة لدى املجل�س الأعلى ونائبة رئي�سة جمعية
ج�سور ملتقى الن�ساء املغربيات ،املغرب

مقدم ورقة 1

�أ .نهاد �أبو القم�صان -حمامية ،ورئي�س جمل�س �إدرة املركز امل�رصي حلقوق املر�أة,
م�رص

مقدم ورقة 2

�أ /فائزة البا�شا املدير التنفيذي للمركز الليبي حلقوق الإن�سان  -برنامج حماية
الأ�رس للن�ساء املعنفات ،ليبيا.

مقدم ورقة 3

�أ.عزة املقهور -حمامية ونا�شطة حقوقية ليبيا ،ليبيا

مقدم ورقة 4

�أ .ماري زلزل -حمامية ونا�شطة حقوقية ،لبنان

مقدم ورقة 5

د /كلثم الغامن �أ�ستاذ علم االجتماعة ،جامعة قطر ،قطر

مـنــاق�شــات عــامـة

 1:30 – 1:00راحـ ـ ـ ـ ــة �ش ـ ـ ـ ــاي

المركز الم�صري لحقوق المر�أة
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حمور املجتمع املدين والإعالم
دور المجتمع الأهلي في الق�ضاء على التحر�ش الجن�سي () 3:00 - 1:30
وقد تناولت الجل�سة:
• عر�ض لخبرات وتجارب عدد من الدول العربية في مواجهة ظاهرة التحر�ش الجن�سي والق�ضاء
عليها
• م�ساهمة الإعالم في الحد من انت�شار الظاهرة
�أ.د� .إقبال الأمري ال�سمالوطي -عميد املعهد العايل للخدمة االجتماعية ،رئي�س جمعية
رئي�س اجلل�سة
حواء ,م�رص
مقدم ورقة 1

�أ .الزهرة فرات -حمامية مقبولة لدى املجل�س الأعلى -نائبة رئي�سة جمعية ج�سور
ملتقى الن�ساء املغربيات ،املغرب

مقدم ورقة 2

�أ .ماغي عون� -إعالمية ونا�شطة يف حقوق الإن�سان ،لبنان

مقدم ورقة 3

�أ� .صباح احلالق� -أمينة �رس رابطة الن�ساء ال�سوريات� ،سوريا

مقدم ورقة 4

�أ .عائ�شة را�شد -حمامية وع�ضو جمعية احلقوقيني ورئي�سة جلنة املحامني ،الإمارات

مقدم ورقة 5

�أ.عبري الرببري� -أ�ستاذة علم نف�س -اجلامعة الأمريكية بالقاهرة

مقدم ورقة6

�أ .ماجد العي�سي  -رئي�س ق�سم اخلدمات الطبية واالجتماعية بربنامج الأمان الأ�رسي
الوطني ،اململكة العربية ال�سعودية
�أ .عبد اهلل خليل -املحامى لدى حمكمة النق�ض ،وخبري القانون
الدويل حلقوق الإن�سان ،م�رص

مـنــاق�شــات عــامـة

الجل�سة الختامية :التو�صيات والخاتمة ( ) 4:00 – 3:00
عر�ض تو�صيات
�إعالن بيان امل�ؤمتر

�أ� .أمينة �شفيق� ،صحفية وخبري يف النوع االجتماعي باملجل�س القومي للمر�أة
�أ .نهاد �أبو القم�صان ،حمامية ورئي�س جمل�س �إدارة املركز امل�رصي حلقوق املر�أة

مـنــاق�شــات عــامـة

4:30 - 4:00
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المتحدثين في الم�ؤتمر
1 .1الأ�ستاذة اجلوهرة حممد الوايلي -رئي�س جمل�س �إدارة جمعية امللك عبد العزيز اخلريية
الن�سائية "عون"اململكة العربية ال�سعودية
2 .2الأ�ستاذة الزهرة فرات_حمامية مقبولة لدى املجل�س الأعلى -نائبة رئي�سة جمعية ج�سور
ملتقى الن�ساء املغربيات  ،املغرب
3 .3الأ�ستاذة الدكتورة _�إقبال الأمري ال�سمالوطي -عميد املعهد العايل للخدمة االجتماعية ،رئي�س
جمعية حواء  ،م�رص
4 .4الأ�ستاذة �أمل البا�شا_مدير منتدى ال�شقائق العربي حلقوق الإن�سان ،اليمن
5 .5الأ�ستاذة �أمل فهمي_باحثة يف درا�سات املر�أة والنوع االجتماعي ،اجلامعة الأمريكية  ،م�رص
6 .6الأ�ستاذة �أمينة �شفيق _�صحفية وخبري ق�ضايا النوع باملجل�س القومي للمر�أة ،م�رص
7 .7الدكتور /راي جورديني -رئي�س مركز درا�سات املهاجرين والالجئني – باجلامعة الأمريكية
بالقاهرة
8 .8الدكتور زياد الرفاعي _ ممثل مكتب برنامج الأمم املتحدة لل�سكان ((UNFPA
9 .9الدكتورة /زينب بدر الدين حممد -رئي�س منظمة املعلم قبل اجلميع للتدريب والبحوث (علم)،
ال�سودان
1010الدكتورة زينب ر�ضوان_ وكيل جمل�س ال�شعب امل�رصي وع�ضو املجل�س القومي حلقوق
الإن�سان ،م�رص
1111الأ�ستاذة �سماح �سعيد  -خبري يف النوع االجتماعي و العنف �ضد املر�أة ،م�رص
1212الدكتورة �رشيفة زهري -مدير معهد الدرا�سات ال�رشق الأو�سطية ،والإ�سالمية ،و الإ�سرتاتيجية،
�أمريكا
1313الأ�ستاذة �صباح احلالق� -أمينة �رس رابطة الن�ساء ال�سوريات� ،سوريا
1414الأ�ستاذة عائ�شة را�شد -حمامية وع�ضو جمعية احلقوقيني ورئي�سة جلنة املحامني_ دولة
الإمارات العربية املتحدة
1515الأ�ستاذة عبري الرببري� -أ�ستاذة علم نف�س -اجلامعة الأمريكية بالقاهرة
1616الأ�ستاذ عبد اهلل خليل -املحامى لدى حمكمة النق�ض ،وخبري القانون
الدويل حلقوق الإن�سان ،م�رص
1717الأ�ستاذة عزة املقهور -حمامية ونا�شطة حقوقية  ،ليبيا
1818الأ�ستاذة فائزة البا�شا املدير التنفيذي للمركز الليبي حلقوق الإن�سان-برنامج حماية الأ�رس
للن�ساء املعنفات  ،ليبيا
1919الدكتورة فرخنده ح�سن _ الأمني العام للمجل�س القومي للمر�أة  ،م�رص
2020الدكتورة كلثم الغامن� -أ�ستاذ علم االجتماع امل�شارك ،جامعة قطر
2121الدكتور ماجد العي�سي _ رئي�س ق�سم اخلدمات الطبية واالجتماعية بربنامج الأمان الأ�رسي
الوطني ،اململكة العربية ال�سعودية
المركز الم�صري لحقوق المر�أة
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2222الأ�ستاذة ماري زلزل -حمامية ونا�شطة حقوقية ،لبنان
2323الأ�ستاذة ماغي عون� -إعالمية ونا�شطة يف حقوق الإن�سان ،لبنان
2424الأ�ستاذة مني عزت  -باحثة مب�ؤ�س�سة املر�أة اجلديدة  ،م�رص
2525الأ�ستاذة مالني كاري � -سفرية ال�سويد
2626الأ�ستاذة نهاد �أبو القم�صان  -رئي�س جمل�س �إدارة املركز امل�رصي حلقوق املر�أة  ،م�رص
2727الأ�ستاذة نور الإمام -حمامية ونا�شطة حقوقية ،الأردن
2828الدكتور هيلني ريزو -رئي�س ق�سم علم االجتماع وعلم الإن�سان وعلم النف�س وامل�رصيات
باجلامعة الأمريكية بالقاهرة
2929الدكتورة الك�شمي �أنانتنرناين -مديرة �شئون االت�صال ،امل�ساواة الآن ،الواليات املتحدة
الأمريكية.
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المحتوى

ال�صفحة

�شكر
مقدمة
محاور النقا�ش
�أو ًال :المحور االجتماعى
ثاني ًا :المحور القانونى
ثالث ًا :محور الإعالم والمجتمع المدنى
�إعالن القاهرة
المالحق
 -1درا�سة تحليلية لجريمة التحر�ش الجن�سى بالن�ساء فى الت�شريعات العربية
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