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�سكـــــــر

يتقدم �لمركز �لم�صري بفائق �ل�صكر للجنة �لمي�صرة و�لتي تتاألف من: �لأ�صتاذة �أمينة �صفيق، �صحفية 
وخبير ق�صايا �لنوع بالمجل�س �لقومي للمر�أة، �لأ�صتاذة �صماح �صعيد خبير في �لنوع �لجتماعي و�لعنف 
�لأمريكية،  بالجامعة  �لجتماعي  و�لنوع  �لمر�أة  در��صات  في  باحثة  فهمي  �أمل  �لأ�صتاذة  �لمر�أة،  �صد 
ومن�صق بر�مج - برنامج �لأمم �لمتحدة لل�صكان، �لأ�صتاذة هيلن ريزو رئي�س ق�صم علم �لجتماع وعلم 
رئي�س  �لقم�صان  �أبو  نهاد  �لأ�صتاذة  بالقاهرة،  �لأمريكية  بالجامعة  و�لم�صريات  �لنف�س  وعلم  �لإن�صان 
وو�صع  بالموؤتمر  �لخا�صة  �لروؤية  و�صع  عاتقها  على  �أخذت  و�لتي  �لمر�أة،  لحقوق  �لم�صري  �لمركز 

�لأجندة، وو�صع معايير �ختيار �لمتحدثين ومر�جعة �لبيان �ل�صادر عن �لموؤتمر "�إعالن �لقاهرة"
�هتمامها  �لموؤتمر وعلي  في  �إعالمي  من جهد  بذلته  لما  كامل  بثينة  لالإعالمية  بال�صكر  يتقدم  كما 

�لد�ئم بالق�صية.
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 فر�صت م�صكلة �لتحر�س �لجن�صي نف�صها علي �أجندة عمل �لمركز منذ حو�لي 
6 �صنو�ت حين  لجاأت ع�صر�ت �ل�صيد�ت �لم�صريات وغير �لم�صريات للتقدم 
ب�صكاوي للمركز  بخ�صو�س هذه �لجريمة، فقد �أ�صبحن ل ياأمن على �أنف�صهن 
�لأمر،  مو�جهة  كيفية  حول  للتفكير  �لم�صري  �لمركز  دفع  مما  �لطرقات  في 
علي  للوقوف  �إح�صاء�ت موثقة  �أو  مفيدة  �لبحث عن معلومات  بد�أت رحلة  و 
فلم  بالف�صل  باءت  �لبحث  رحلة  لكن  �إلحاحها،  مدى  وتحديد  �لم�صكلة  حجم 
�لأمن  تقارير  با�صتثناء  �لظاهرة  هذه  حول  مفيدة  معلومات  �أية  هناك  يكن 
�لعام �لتي تر�صد زيادة �أعد�د جر�ئم �لغت�صاب وهتك �لعر�س و�لمعاك�صات، 
�أو كجريمة لم يحظ بالهتمام، حتى �لقانون  لكن �لتحر�س �لجن�صي كمفهوم 
�لجنائي �لم�صري ل يعرف جريمة �لتحر�س �لجن�صي و�إنما يعرف جر�ئم يمكن 
�لقيا�س عليها مثل �لفعل �لفا�صح في �لطريق �لعام �أو هتك �لعر�س، ومن هنا 

كان لبد من مبادرة لمو�جهة هذ� �لوباء �لذي ينت�صر ب�صرعة في �لمجتمع.  
�أكثر من مائة �صكوى، وجاءت �لنتائج �صادمة  بد�أ �لمركز في در��صة �لم�صكلة من خالل تحليل 
لما تميزت به من �لتناق�س مع كل �لأفكار �لنمطية �لموجودة لدينا و�لمتعلقة بمالب�صات �لتحر�س من 
حيث �لمكان �أو �لزمان �أو حتى مالب�س �ل�صحية �أو �صلوكها كما يدعى �لبع�س، حيث �ت�صح �أن �لتحر�س 
يحدث ليال �أو نهار� وفي �أوقات �لزحام كما �أن �لمالب�س �لمحت�صمة ل تحمي من �لتحر�س. لم يكن من 
�أعد �لمركز  �أو طبيعة �لم�صكلة، لذ�  �لممكن �لعتماد على در��صة من عينة بلغت �لمائة للتاأكد من حجم 
�لعمرية  �لفئات  مختلف  من  �لإناث  من   2800 بلغت  عينة  علي  "�لتحر�س �صرطان �جتماعي"  در��صة 
و�لمهنية، وقد تعمد �لمركز جعل �لعينة كبيرة ن�صبيًا، �لأمر �لذي �صاهم في ك�صر حاجز �ل�صمت لدي 
�أنها  و�مر�أة  فتاة  لكل  ر�صالة  بمثابة  �لمبحوثات  عدد  كان  فقد  �لم�صكلة،  هذه  و�لفتيات حول  �لمجتمع 
لي�صت �لوحيدة ولي�صت �لمذنبة بل جعلت �لمجتمع ي�صعر ب�صدمة و�زدو�جية، ففي �لوقت �لذي نعلن فيه 
�حتر�منا للن�صاء ومكانتهن بل ويزد�د �لحجاب بين �لفتيات و�ل�صيد�ت في �أعمار مبكرة ينت�صر �لتحر�س 
للجميع"  �آمن  "�صارع  حملة  عليه  قامت  �لذى  �لأ�صا�س  حجر  �لدر��صة  هذه  �صكلت  وقد  �ل�صورة،  بهذه 
و�لتي هدفت �إلي �إعادة �لأمان لل�صارع �لم�صري، وبعد �إنكار �صديد من �لجهات �لمعنية -في �لبد�ية- �إل 
يعبرن  �أن  على  و�ل�صيد�ت  �لفتيات  من  �لعديد  و�إ�صر�ر  و�لمجتمع  �لإعالم  من  �لمحترم  �ل�صتقبال  �أن 
بحرية عما يو�جهن من تحر�س وحجم �لإيذ�ء �لذى ي�صعرن به جر�ء ذلك، �صاعد �لحملة علي �لنجاح في 
رفع وعى �لمجتمع �لم�صري بمفهوم �لتحر�س �لجن�صي وكونه جريمة ل يجب �لت�صامح  فيها لما يترتب 



التحر�ش الجن�سي في المنطقة العربية 6

عليه من م�صكالت عديدة، كما نجحت �لحملة في جعل جميع �لجهات �لمعنية تعترف بوجود �لجريمة لكن 
�لختالف برز حول حجمها و�أ�صبابها كما تعالت �أ�صو�ت تحمل �لن�صاء م�صئولية تف�صى هذه �لجريمة، 
ل �صيما في منتديات �لنترنت، حيث تم ن�صر ت�صور حول قطعة حلوي بال غطاء يحوم حولها �لذباب 
كدللة على �صرورة غطاء �لمر�أة، وبدل من مطاردة �لجناة توجهت بع�س �لجهات �إلى �تهام �ل�صحية، 
�إلي  و�صلت  عينة  م�صر" علي  �صماء  في  �لأمر �لذى دفع �لمركز �إلى �إعد�د در��صة تحليلية وهي "غيوم 
2020، 1010 �صيدة و 1010 رجال، ف�صال على 89 من غير �لم�صريات  للوقوف علي �لأ�صباب �لحقيقية 
و�تجاهات �لمجتمع ذكورً� و�إناث تجاه هذه �لم�صكلة، وقد �أ�صفرت �لدر��صة عن نتائج مهمة حيث �أثبتت 
�لدر��صة �أن 83% من �لم�صريات و 98% من عينة �لدر��صة �لأجنبيات يتعر�صن للتحر�س قول ولو علي 
�لأقل مرة و�حدة. ولقد كان لهذه �لدر��صة عظيم �لأثر في �لوقوف علي حقيقة ق�صية �لتحر�س وو�صعها 
فر�صيات  عدة  بالتحليل  تناولت  كما  �لالزمة،  بالمعلومات  و�إمد�دهم  �لقر�ر  و�صناع  �لعام  �لر�أي  �أمام 
نماذج  �صتة  �لدر��صة  عر�صت  حيث  �لتحر�س،  على  �لق�صاء  في  ت�صاعد  �لن�صاء  تغطية  �أن  فر�صية  منها 
لمالب�س �ل�صيد�ت، وتم �صوؤ�ل �لمبحوثين عن هذه �لنماذج و�أيها �أكثر تعر�صا للتحر�س فكانت �لإ�صارة 
�إلي �أن �لمحجبات هن �لأكثر تعر�صا للتحر�س مقارنة بغير �لمحجبات، بل و�صل �لتحر�س �إلى �لمنتقبات، 
�أي�صا لكنها  �لأمر �لذي �صاهم في �لحد من هذه �لفر�صية �لخاطئة)1( ربما �صكلت هذه �لدر��صة �صدمة 
�صاهمت في �لتعامل بجدية مع هذه �لم�صكلة، حيث �أقرت جهات عدة في �لحكومة �لم�صرية وفي مقدمتها 
وز�رة �ل�صياحة بوجود هذه �لم�صكلة و�صرورة محاربتها، كما تقدمت عدة جهات بمقترحات لم�صاريع 
قو�نين لمو�جهة �لظاهرة، ف�صال علي م�صاهمة �لدر��صة في مزيد من ك�صر حاجز �ل�صمت عند �لن�صاء 
�إز�ء �لتحر�س بهن، بل �متد �أثرها �إلى �لق�صاء لي�صدر حكم تاريخي في ق�صية تحر�س باإحدى �لفتيات 
في �لقاهرة، حيث �أ�صدر �لقا�صي حكمًا بال�صجن ثالث �صنو�ت على �لمعتدى، �لأمر �لذى ف�صره كثير 
من �لمخت�صين باأنه ر�صالة من �لق�صاة للمجتمع �لم�صري باأنه "ل ت�صامح مع �لمتحر�صين بعد �ليوم".

 وقد و�جهتنا �أثناء عملنا �لعديد من �لتحديات منها غياب �لوعي بمفهوم �لتحر�س و كيفية طرح 
�لم�صكلة علي �لر�أي �لعام وكيف �صي�صتقبل �لإعالم ومن ثم �لمجتمع هذه �لق�صية وياأخذها علي محمل 
�لجد، �أمام هذه �لمخاوف ظل �لعمل �لتح�صيري لأكثر من عام ت�صمن �لعديد من جل�صات �لنقا�س �لمعمقة 
م�صئولياته  �أمام  �لمجتمع  ت�صع  ولكن  �لرجال  تتهم  ل  حملة  مالمح  لو�صع  �لجن�صين  من  �ل�صباب  مع 
لها،  �صعارً�  �تخذت كل مرحلة  �لحملة  �لمجتمع، وقد تمت عدة مر�حل من  �لحو�ر مع  وتخلق ج�صور 
وقد كان للحملة �أثر لفت لي�س في م�صر فقط ولكن في �لمنطقة �لعربية باأكملها، حيث تلقينا �لعديد من 
�لتابوهات حول  �أتت لكم �لجر�أة لك�صر  �أين وكيف  "من  �لت�صالت من عدة دول عربية ت�صاأل جميعها 

ج�صد �لمر�أة وحقها في �لحركة ومو�جهة �لتحر�س �لجن�صي".
ففى �لوقت �لذى تعاني فيه غالبية �لبلد�ن �لعربية �إن لم يكن جميعها من هذه �لجريمة، لم يكن 
در��صات  غياب  في ظل  �صيما  ل  �لبلد�ن  من  �لكثير  في  �لي�صير  بالأمر  �ل�صمت  ك�صر حاجز  على  �لعمل 
�لدر��صات  من  عدد  ظهور  �لخبر�ت  وتبادل  �لتو��صل  عن  نتج  وقد  �لإ�صتر�تيجية،  تحديد  على  ت�صاعد 
�لطالبات  من  �أكدت%27  �لجز�ئر  ففى  �أخرى،  بلد�ن  في  �لم�صكلة  عن  موؤ�صر�ت  �إعطاء  في  �صاهمت 

/http://www.ecwronline.org 1( ميكن �حل�سول علي �لدر��سة كاملة من موقع �ملركز �مل�رصي حلقوق �ملر�أة(
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�لجامعيات تعر�صهن للم�صايقات �لجن�صية من قبل مدر�صيهن، كما �صكت 44.6% منهن من �لم�صايقات 
من   %21.1 �أن  نجد  قطر  وفى  �لج�صدية،  للم�صايقات  تعر�صهن  عن   %13.8 �أف�صحت  بينما  �للفظية، 
�لفتيات قد �أف�صحن عن تعر�صهن لذ�ت �لم�صكلة، وكذلك نجد �أن 30% من �لن�صاء �لعامالت قد تعر�صن 
لذ�ت  �لأطفال  يتعر�س 22.7% من  �ل�صعودية  �لعربية  �لمملكة  �لعمل وفي  �لجن�صي في مكان  للتحر�س 
�لم�صكلة، كما �أ�صارت �لتقارير و�لإح�صاء�ت �لر�صمية بالمملكة �إلى �أن عام 2002 قد �صهد 9580 من 
�لحو�دث �لأخالقية كان منها 997 جر�ئم تحر�س جن�صي، وفى �ليمن نجد �أن 90% من �لن�صاء ��صتكين 
�أماكن �لعمل �لأمر، �لذي دفعنا للتو��صل ب�صورة  �أو  من تعر�صهن للتحر�س �صو�ء في �لأماكن �لعامة 
�أكبر مع �لموؤ�ص�صات �لن�صائية في �لعديد من �لبلد�ن �لعربية في �ل�صعودية و�لبحرين �صوريا وفل�صطين 
�أحدثها  �لتي قدمت وكان  �لقو�نين  م�صاريع  �لتجربة ودعم  لنقل  و�ل�صود�ن وغيرها  و�لمغرب  وتون�س 

م�صروعًا قدم في مجل�س �ل�صورى �ل�صعودي لتجريم �لتحر�س �لجن�صي.
 لذ� نظم �لمركز بالتعاون مع برنامج �لأمم �لمتحدة لل�صكان و�لوكالة �ل�صويدية للتنمية �لدولية، 
موؤتمرً� �إقليميًا تحت عنو�ن "�لتحر�س �لجن�صي...كعنف �جتماعي و�أثره على �لن�صاء" وذلك في �لفترة 
دولة   14 من  ونا�صطون  ونا�صطات  ن�صائية  قياد�ت  �لموؤتمر  في  �صارك   ،2009 دي�صمبر   14  -13 من 
وليبيا،  و�لأردن،  و�صوريا،  و�لبحرين،  و�ل�صعودية،  و�ل�صود�ن،  و�لإمار�ت،  )�ليمن،  و�أجنبية   عربية 
و�صلطنة عمان، ولبنان، وقطر، و�لمغرب، و�لعر�ق، وم�صر( ف�صاًل عن عدد من �لخبر�ء من دول �أجنبية 
�أخري و250 م�صاركًا وم�صاركة من م�صت�صارين و�أع�صاء مجل�صي �ل�صعب و�ل�صورى وممثلي �لمجتمع 
�لمدني من منظمات حقوقية وموؤ�ص�صات ن�صائية، هذ� بالإ�صافة �إلى عدد كبير من �لإعالميين و�ل�صحفيين 

و�لإذ�عيين. وقد عمل �لموؤتمر على تحقيق عدة �أهد�ف منها: 
فهم ظاهرة �لتحر�س �لجن�صي كاأحد �أ�صكال �لعنف �لجتماعي �صد �لن�صاء و�أثره على م�صاركتهن  	•

في �لمجال �لعام .
•	تبادل �لخبر�ت حول كيفية مو�جهة �لعنف �صد �لن�صاء و�لدرو�س �لم�صتفادة.

�إقليميًا من �أجل تح�صين �لتعاون بين �لدول في �لمنطقة �لعربية  �إتاحة فر�صة لت�صافر �لجهود  	•
بهدف �لحد من �لعنف �لجتماعي على �لم�صتوي �لت�صريعي.

كما حاول �لموؤتمر تعميق �لحو�ر حول �لت�صريعات في �لمنطقة �لعربية من خالل عمل م�صح على 
قو�نين �لدول �لعربية �لمتعلقة بالتحر�س �لجن�صي لال�صتفادة منها ومعرفة قو�نين �لدول �لعربية ل �صيما 
�أهم نتائج هذ�  �أدخلت مفهوم �لتحر�س �لجن�صي لديها مثل تون�س و�لجز�ئر و�ل�صعودية، و كانت  �لتي 

�لم�صح وجود ق�صور في هذه �لقو�نين ب�صاأن مناه�صة �لتحر�س �لجن�صي.
 ونظر� لأن ق�صية �لتحر�س �لجن�صي ق�صية معقدة �صاهمت فيها عو�مل متعددة، ومن ثم �أ�صبح 
من �لمنا�صب مناق�صتها من كل �لأبعاد لمحاولة �لو�صول �إلي حلول �صاملة، وقد تم تحديد �لعمل من خالل 

ثالثة محاور، هي: 
�أواًل: �لمحور �الجتماعي وقد حاولنا من خالله:

تحديد �إطار �صامل للعنف و فهم �أ�ص�صه، خا�صة �لعنف �لجتماعي �لذي يوؤثر على �لمر�أة و�لوقوف 
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على دور �لثقافة و �لإعالم ومناهج �لتعليم في تف�صى �لعنف �لجتماعي و تحديد دور �لدولة في �لحد 
من �أو دعم �لعنف �لجتماعي، كما �صعينا لفهم تاأثير ��صتخد�م �لتيار�ت �ل�صيا�صية للن�صاء في �ل�صر�ع 
�ل�صيا�صي و��صتخد�مها كرمز هوية على ن�صر �لعنف �لجتماعي، ف�صال عن محاولة و�صع معايير و��صحة 
لكل من �لمتحر�س و�ل�صحية وتحديد �لأفعال �لتي تعد تحر�صًا جن�صيًا وتحديد �لتحر�س في �لعمل حتى 
تكون مرجعية للمعنيين و�لُم�صرعين. و�لبحث عن �لعو�قب �لجتماعية و�لقت�صادية و�ل�صيا�صية لتهمي�س 
�لمر�أة رمز هوية وملكية  �عتبار  �إ�صكاليات  �لمو�طنة. وتاأثير  �لن�صاء و منعهن من حقوقهن في  وعزل 
�جتماعية، وتحديد مفهوم �لحماية في �لتوجهات �لفكرية و�ل�صيا�صية �لمختلفة و�نعكا�صه على �لن�صاء، 
وكيف يمكن �أن تتحول دو�فع �لحماية �إلى �لحرمان و�نتهاك للحقوق مثل �لحرمان من �لتعليم �أو �لعمل 

�أو عمل ممار�صات �صارة كالختان بادعاء �لحماية(.
ثانياً: �لمحور �لقانوني وقد حاولنا من خالله: 

تحقيقها  مدى  و  لالحتياجات  �لوطنية  �لدولية  و�لت�صريعات  �لقو�نين  تلبية  مدى  علي  �لتعرف 
�لمعاهد�ت  دور  و�إبر�ز  �لن�صاء،  لحتياجات  ��صتجابته  في  �لقانون  فاعلية  �إبر�ز  خالل  من  للعد�لة 
و�لتفاقيات �لدولية في �إلز�م �لدول �لموقعة باعتبارها قوى فعالة، ومعرفة دور �لقانون و�لمعاهد�ت 
�لتاأثير علي �لقو�نين �لوطنية ب�صاأن �لعنف �صد �لمر�أة، ومعرفة دور �لقانون �لمحلي في  �لدولية في 
تناول  خالل  من  �لمنطقة  في  تطبيقها  ومدى  �لت�صريعية  �لحلول  مناق�صة  �أي�صا  و  �لجتماعي،  �لتغيير 
�لو�صع �لقانوني في �لدول �لعربية ما بين دول لم تتطرق �إلى �لتحر�س �لجن�صي كمفهوم في ت�صريعاتها 
وتاأثير  ت�صريع  �إلى  للو�صول  �لمجتمعي  �لحر�ك  �لظاهرة،و�آليات  هذه  لمعالجة  ت�صريعات  �أقرت  ودول 

�لت�صريع و�آليات �لتطبيق في دعم حقوق �لن�صاء وك�صر ثقافة �ل�صمت لديهن. 
ثالثاً: محور �لمجتمع �لمدني و�الإعالم وحاولنا من خالله:

معرفة دور �لمجتمع �لمدني في �لق�صاء على ظاهرة �لتحر�س �لجن�صي عن طريق عر�س خبر�ت 
وتجارب عدد من �لدول �لعربية في مو�جهة ظاهرة �لتحر�س �لجن�صي و محاولة �لق�صاء عليها، ومعرفة 
دور �لجمعيات �لأهلية في ك�صر حاجز �ل�صمت حول هذه �لم�صكلة، ومعرفة مدي م�صاهمة �لإعالم في 
�لحد من �نت�صار �لظاهرة، وبلورة خطة عمل لمو�جهة و�لق�صاء على �لتحر�س و�تخاذ موقف جماعي �صد 

هذه �لجريمة �لتي ت�صكل قيدً� علي حرية �لحركة لدي �لن�صاء.
وقد تم �ختيار موعد �نعقاد �لموؤتمر دي�صمبر 2009 حتى يتو�فق مع ثالث منا�صبات مهمة، �لأولي 
�إلغاء كافة  �تفاقية  �لثالثين لإقر�ر  �لعالمي لحقوق �لإن�صان و�لثانية �لذكرى  �ل�صتون لالإعالن  �لذكرى 
�أ�صكال �لتمييز �صد �لمر�أة ) �ل�صيد�و ( و�لثالثة ختام �أعمال منا�صبة �صتة ع�صر يوما لمو�جهة �لعنف �صد 
�لمر�أة و�لذي �أقرته �لأمم �لمتحدة نظر� لما ي�صهده �لعالم من �زدياد لظاهرة �لعنف �لموجودة في كل 

�لدول و�إن كانت تختلف من دولة لأخرى. 
وقد �صهدت �أعمال �لموؤتمر �أور�قًا ومد�خالت هامة كان لها عظيم �لأثر في �إد�رة �لحو�ر وتعميق 
�لأفكار فقد �أكدت �لدكتورة فرخندة ح�صن �لأمين �لعام للمجل�س �لقومي للمر�أة في معر�س كلمتها في 
�فتتاح �لموؤتمر �أكدت على �أهمية ت�صافر �لجهود �لحكومية و�لأهلية للق�صاء علي هذه �لظاهرة، كما �أكدت 
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�أن ق�صية �لتحر�س �لجن�صي �أ�صبحت ق�صية ر�أي عام ين�صغل بها �لمجتمع �لدولي وهيئاته �صو�ء حكومية 
�أو غير حكومية في محاولة للت�صدي لها،  و�أن �نت�صار هذه �لظاهرة يعبر عن وجود �أزمة �أخالقية ونظرة 
دونية للمر�أة لها جذور، و قد تطورت من �نتهاكات ب�صيطة نطلق عليها �لمعاك�صات من قلة من �ل�صباب 
�إلى �أفعال م�صينة �تخذت �أ�صكاًل عديدة �ختلف خبر�ء علم �لنف�س و�لجتماع في تحديد �أ�صبابها، حيث 
ن�صب �لبع�س هذه �لأ�صباب �إلى �لفقر و�لبطالة وتاأخر �صن �لزو�ج وعدم �لقدرة على تكلفته وهو ر�أي ربما 
يناق�س ما نر�صده من مالب�صات. و�أكدت د. فرخندة �أنها جاءت لطرح عدد من �لت�صاوؤلت �ل�صعبة، حيث 
قالت: ما ر�أيكم باأن �لمتحر�صين في �لعمل متزوجون، ومن يتحر�س بالفتيات �ل�صغير�ت هم كبار �ل�صن 
،وما قولكم في تعر�س �لمحجبات و�لمنقبات للتحر�س على �لرغم من ترديد �لقول بان �لمتبرجات يزد�د 

�لتحر�س بهن. وما قولكم في �لتحر�س من قبل �لأقارب و�لأ�صدقاء بل ومن �لمحارم؟
�لظاهرة  هذه  في  �لبحث  من  ومزيد  و�لوقت  �لجهد  من  مزيد  �إلي  بحاجة  �أننا  يوؤكد  كله  �لأمر 
�لخطيرة و�لتي تكمن خطورتها في تو�جدها في كل مكان، كما �أنها تعبر عن �إهانة ونظرة دونية للمر�أة 

وعدم �حتر�م.
�أمثلة للتحر�س بالمر�أة، فعلي �صبيل �لمثال، �لفتاة �لتي تتعر�س للتحر�س عند  �أكدت بع�س  وقد 
يفقدها  مما  �لمدر�صة  د�خل  �أحيانا  ما يحدث  �ل�صباب وهو  قبل تجمعات من  �لمدر�صة من  �لخروج من 
�لإح�صا�س بالأمان ويزرع د�خلها خوفًا من �لأهل ومن تعر�صها للوم وكاأن �لخطاأ خطاأها، و�لمر�أة �لتي 
تتعر�س للتحر�س في مكان �لعمل لي�س �أمامها �إل �ل�صمت �أو �لتحمل �أو �لبتعاد و�لإحجام عن �لم�صاركة، 
عقبات  هناك  �أن  �إل  حقها،  عن  تد�فع  قلة  هناك  �إن  قالت  ،ثم  �لمر�أة  حق  من  تنتق�س  �لعو�مل  هذه  كل 
ومعوقات تعمل على �إهد�ر هذ� �لحق، ف�صال عن عدم وجود �صند قانوني مما دعا �لمجل�س �لقومي للمر�أة 
لتعديل قانون �لعقوبات لمو�جهة �لتحر�س و �لعنف خا�صة م�صكلة �لغت�صاب، لأن �لمادة 17 من هذ� 
�لقانون ت�صمح بالنزول بالعقوبة �إلى �أكثر من درجة، وكان �لقا�صي ينزل بدرجات ودرجات ت�صل �إلى 
ب�صعة �صهور �أو �إيقاف �لتنفيذ، كما �قترح �لمجل�س مادة لتجريم �لتحر�س �لجن�صي با�صتخد�م �لتقنيات 

�لحديثة ونرجو م�صاركة �لجمعيات �لأهلية حتى ي�صل �صوتنا �إلى �لجهات �لم�صئولة و�صانعي �لقر�ر.
�لتحر�س  لجريمة  �لت�صدي  عن  �لأول  �لم�صئول  فهي  �لدولة  دور  �إغفال  يمكن  ل  �إنه  قالت  ثم   
�لجن�صي ،فمن �لمالحظ وجود ق�صور و��صح و�صلبية فيما يخ�س تو�جد �ل�صرطة و�لأمن في �ل�صارع، 
لمعالجة  ل�صمان وجود مو�د  �لعمل  قانون  فيما م�صي، ولبد من مر�جعة  عليه  كان  �ختلف عما  حيث 
بخطوط  و�لمر�كز  �لأق�صام  وتزويد  �لموؤتمر  في  �لقتر�ح  هذ�  مناق�صة  �لمهم  ومن  �لتحر�س،  جريمة 

�صاخنة لالإبالغ عن جر�ئم �لتحر�س علي �أن يقوم عليها �صرطة ن�صائية تتلقى جر�ئم �لتحر�س �لجن�صي.
�لدولة فقط ولكن  على  تقع  �لتحر�س م�صئولية م�صتركة، ل  لظاهرة  �لت�صدي  �أن  على  �أكدت  كما 
�أي�صا  �أجيال من �لأ�صوياء، هناك  �إعد�د  �أي�صا علي �لأ�صرة لأن �لتن�صئة �لأ�صرية هي �لم�صئولة عن  تقع 
دور لمنظمات �لمجتمع �لمدني و�لجمعيات �لأهلية و�لتي يقع عليها عبء �لت�صدي للموروثات �لثقافية 
�أو  �لم�صاجد  �صو�ء  �لدينية  �لموؤ�ص�صات  دور  على  �لتركيز  من  ولبد  �لمجتمع.  في  للمر�أة  �لمناه�صة 
تتبدل  حتى  �لعتبار  بعين  �لأبعاد  هذه  تاأخذ  جادة  وقفة  �إلي  بحاجة  �لمرحلة  هذه  في  فنحن  �لكنائ�س 

�لأمور لحماية �لمر�أة.
بالقاهرة  لل�صكان  �لمتحدة  �لأمم  برنامج  مكتب  مدير   - �لرفاعي  زياد  �لدكتور  �صارك  كما 
)UNFPA(موؤكد� �أن �لعنف �صد �لمر�أة ما هو �إل نتيجة مبا�صرة لغياب �لعد�لة بين �لجن�صين، وقد دعت 
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�لعديد من �لبر�مج �إلى �لق�صاء على �لعنف �صد �لن�صاء و�لت�صدي لهذه �لظاهرة �لتي ل تقت�صر على بلد 
معين فهي ظاهرة منت�صرة في جميع �لدول و�لمناطق ومرتبطة بالت�صريعات و�لإجر�ء�ت �لقانونية، وقد 
�أبرزت �لدر��صة �لتي قام بها �لمركز �لم�صري لحقوق �لمر�أة �أن �لن�صاء من جميع �لأعمار و�لم�صتويات 
يتعر�صن للتحر�س، كما �أن له �لعديد من �لآثار �لنف�صية و�لجتماعية ثم قال �إنه يجب علينا �أن نعمل لتغيير 
�لنظرة �لدونية للمر�أة ونحث على �تخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة، وعلينا �أن نتو�صع في �ل�صر�كة و�لتحالف 

مع �لجمعيات �لأهلية و�قتر�ح �لحلول و�لت�صريعات �لالزمة.
�لن�صاء  معظم  �أن  �إلى  �أ�صارت  حيث  �ل�صويد  �صفيرة   - كاري  مالين  �ل�صفيرة  �صاركت  كما 
يتعر�صن للتحر�س بغ�س �لنظر عن �لهوية �لدينية للمتحر�س �أو �أ�صله،  فهي ظاهرة بد�أت في �لنت�صار 
و�لق�صاء  �لظاهرة  هذه  من  للحد  ت�صريعات  لو�صع  ما�صة  هناك حاجة  �أ�صبح  ذلك  وعلي  مكان،  كل  في 
عليها، كما �أثنت على �أن م�صر لديها �لعديد من �لقتر�حات لتعزيز �لت�صريعات للحد من هذه �لم�صكلة، 
كما �أثنت �أي�صا على ما يقوم به �لمجتمع �لمدني من دور متميز وفاعل علي م�صتوي ن�صر �لوعي وتغيير 
�لثقافة �لتي تحمل �لإناث �لم�صئولية عن �أخطاء �لغير، و�أكدت �صرورة �أن ينتهي �لموؤتمر �إلي در��صة 
�لثغر�ت وو�صع �لتو�صيات �لتي نود �إخر�جها ل�صناع �لقر�ر ولهيئات �صو�ء حكومية �أو غير حكومية 

حتى يحدث هذ� �لموؤتمر فارقًا كبيرً�.
 وفي �إطار فعاليات �لموؤتمر �تفق جميع �لم�صاركين على �لإ�صكاليات �لمفاهيمية و�لعملية لدر��صة 
ظاهرة �لتحر�س �لجن�صي، فعلى �لرغم من �نت�صار ظاهرة �لتحر�س �لجن�صي و�لتي طرحت نف�صها بقوة، 
على م�صتوى دولي و�إقليمي ووطني، �إل �أن �لمجتمع �لدولي لم يجمع على تعريف و�حد لها، ولم يت�صد 
لها بموجب �تفاقية دولية بعد . بل �إن �لتحاد �لأوروبي �أعلن �صر�حة �إنه لي�س باإمكانه و�صع تعريف 
موحد، و�إن كان باإمكانه و�صع معايير ت�صاهم وت�صاعد كل دولة في �إعد�د ت�صريع يالئمها بالخ�صو�س، 

وطرح بع�س �لم�صاركين �صوؤ�ًل مهمًا وهو: هل يرتبط �لتحر�س �لجن�صي بالمر�أة؟
وقد �أكد �لخبر�ء �أن �لتحر�س �لجن�صي يرتبط قبل كل �صئ بكر�مة �لإن�صان و�آدميته، فقد كرمه 
�هلل �صبحانه وتعالى على بقية �لمخلوقات و��صتخلفه في �لأر�س. وكر�مة �لإن�صان ترتبط �أ�صد �لرتباط 

بم�صدر رزقه، وحقه في �لعمل في بيئة نظيفة، و�صعوره بالم�صاو�ة وتكافوؤ �لفر�س.
و�أظهرت �لموؤ�صر�ت و�لدر��صات ومن بينها در��صة �صادرة عن �لتحاد �لأوروبي �أن 40 – %50 
من �لن�صاء يتعر�صن للتحر�س �لجن�صي في مو�قع �لعمل، و�أن كل �مر�أة من بين �ثنتين �أو ثالثة عر�صة 

لذلك مقابل رجل من بين ع�صرة رجال يتعر�س لذ�ت �لأمر.
تحدثت  حيث  �لخبر�ء،  من  �لعديد  �صارك  �لتحر�س  لجريمة  �لجتماعي  �لتحليل  �إطار  وفي 

�لدكتورة �صريفة زهير مدير معهد �لدر��صات �ل�صرق �أو�صطية و�لإ�صالمية و�لإ�صتر�تجية، �أمريكا. 
 عن �أ�صباب �رتفاع معدلت �لعنف �صد �لمر�أة و �أكدت  �أن ذلك يعود للعديد من �ل�صغوط �لجتماعية 
كيفية  �لجهل وعدم معرفة  علي  �ل�صكوت، ف�صال  علي  �لتي تجبرها  �لمر�أة  لها  تتعر�س  �لتي  و�لثقافية 
�لتعامل مع �لآخر وعدم �حتر�مه و�لأ�صباب �لتربوية �لتي قد تكون �أ�ص�س �لتربية �لعنيفة �لتي ن�صاأ عليها 
�لفرد ،هي �لتي تولد لديه �لعنف، كما �أن هناك �أفكارً� وتقاليد متجذرة في ثقافات �لكثيرين تحمل في 
طياتها �لروؤية �لجاهلية لتمييز �لذكر على �لأنثى؛ هناك �أي�صا �لأ�صباب �لقت�صادية، وتقّبل �لمر�أة لهذ� 

�لعنف؛ لأنها ل تتمكن من �إعالة نف�صها �أو �إعالة �أولدها، بالإ�صافة �إلى عنف �لحكومات و�ل�صلطات.
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على  �ليمن  �لإن�صان،  لحقوق  �لعربي  �ل�صقائق  منتدى  مدير   - �لبا�صا  �أمل  �أ�صتاذة  �أكدت  كما 
�نت�صار ظاهرة �لتحر�س �لجن�صي و�لذي �أ�صبح طوفانًا يجتاح  بالدنا �لعربية، ففي دولة �ليمن على �صبيل 
�لمثال هناك 90% من �لن�صاء يتعر�صن للتحر�س وتن�صب �لأ�صباب �إلي �لمر�أة بادعاء �أن �ل�صكل و�لر�ئحة 
و�ل�صلوك ما هي �إل دعاوى للتحر�س، ولكن 99% من ن�صاء �ليمن مت�صحات بال�صو�د وكل �أ�صكال �لتخفي، 
يدعون  �لرجال  �أن  �ليمن  في  �صتجدون  �لعك�س  على  �لتحر�س؟  من  �لمحت�صم  �لمظهر  هذ�  فهل حماهن 
�لكحل و�لحناء من عاد�ت  ثم  �ألو�ن منقو�صة.  تزينًا وبها  �أكثر  �لرجال  بهم، فمالب�س  للتحر�س  �لن�صاء 
�لرجل �ليمني، فهو �أكثر تزينًا و��صتفز�زً� للن�صاء ومع ذلك يظل �لدعاة في �لم�صاجد يكر�صون �لخطاب 

�لديني للعن �لن�صاء كل �أ�صبوع في �صالة �لجمعة، و��صفين �إياهن بالعاريات و�لفا�صقات.
�لجميع  قبل  �لمعلم  منظمة  رئي�س   - محمد  �لدين  بدر  زينب  �لدكتورة  ذكرت  مد�خلتها  وفي 
للتدريب و�لبحوث "علم" �ل�صود�ن �أن هناك �صورة م�صوهة يقدمها �لإعالم �لعربي للمر�أة، وبالأخ�س 
�لمرئي  فهو يكر�س �ل�صورة �لنمطية للمر�أة وتعيد �لدر�ما �إنتاج �لنمط �لأبوي، كما �أن هناك تركيزً� على 
توثيق �لنماذج �لنمطية �لمتحيزة �صد �لمر�أة، فتظهر �لمر�أة معتمدة على �لرجل وينح�صر دورها في 

�لإنجاب.
كما �أن هناك عالقة بين �لتحر�س ومفهوم �لقوة ، ففي مجتمعاتنا �لعربية �لرجل د�ئما هو �لأقوى 
و�لأخت �لأ�صغر هي �لم�صئولة عن خدمة �لإخوة �لذكور ور�حتهم  فين�صاأ �لولد على هذه �لثقافة، وينظر 
�أنها �لمخلوق �لأ�صعف و�أنها خلقت لتلبية رغباته دون تمييز، و�إذ�  لأخته وللمر�أة عامة بعد ذلك على 
باحت �لمر�أة بما تعر�صت له من تحر�س يعتبرها �لآخر هي �لم�صئولة عن ذلك، بينما يفلت �لجاني من 

�لعقاب ب�صبب غياب �لقو�نين �لتي تجرم ذلك �لفعل �لقبيح.
�لعزيز  عبد  �لملك  �إد�رة جمعية  رئي�س مجل�س  �لو�يلي،  �لجوهرة محمد  �الأ�صتاذة  كما ذكرت 
�لخيرية �لن�صائية "عون"، �لمملكة �لعربية �ل�صعودية �أنه من �لمالحظ �رتفاع �لتحر�س �لجن�صي بقـوة 
في كل من �لمجتمعات �لتي تت�صم بالنغالق �ل�صديد و�لف�صل �لتام بين �لجن�صين وتلك �لأخرى �لتي تت�صم 
بالنفتاح �ل�صديد و�لت�صيب و�لنفالت، ولكن تكمن �لم�صكلة لدينا �أن هذه �لأمور يحرم �لحديث فيها في 
مجتمعاتنا وتحاط ب�صرية تامة وتكتم �صديدين وغالبا ل تتوفر �إح�صاء�ت دقيقة لهذه �لظاهرة مما يدخل 
تحت بند �لم�صكوت عنه، بل �إن �لمجتمـع ي�صت�صيط غ�صبا لو حاولنا ت�صليط �لأ�صو�ء على هذه �لظو�هر 
�لخطيرة �أو و�صعها تحت منظار �لبحث و�لدر��صة، وقد و�صحت �أ�صتاذة جوهرة في خاتمة ورقتها �أن 
�لتحر�س �لجن�صي قد �أخذ حيزً� من �لنقا�س و كان من بين �لأ�صباب �لتي طرحت �أثناء �لنقا�س مالب�س 
�لفتيات �ل�صاخنة، بينمـا �رجع �لبع�س �لظاهرة �إلى زيــادة معدلت �لفقر، و�لحقيقة �أن هذه �لأ�صباب قد 

تكون في مجموعها فاعلــة في تنامي �لظاهرة، لكنها ل ت�صلح لأن تكــون مــبررً�.
�لنف�س  وعلم  �لإن�صان  وعلم  �لجتماع  علم  ق�صم  رئي�س  زيرو،  هيلين  �لدكتورة  ركزت  بينما 

و�لم�صريات بالجامعة �لأمريكية بالقاهرة.
على كيف للحركات �لجتماعية في �لبيئة �لقامعة �أو �ل�صتبد�دية وترتيباتها )مثل �لحتجاج   
�أو �لعنف( �أن توؤدى �إلى �لتغير �لثقافى فى هذه �لبيئة. ثم �أ�صارت �إلى حالة �لمركز �لم�صري لحقوق 



التحر�ش الجن�سي في المنطقة العربية 12

�لمر�أة وحملته �صد �لتحر�س �لجن�صي �بتد�ء من نوفمبر 2006 وكذلك �لقيام بتحليل محتوى �لم�صادر 
�لإعالمية في 2007 و�إجر�ء متابعة في 2007 وكذ� ح�صور �لموؤتمر �ل�صحفي �لخا�س بالمركز �لم�صري 
لحقوق �لمر�أة في يوليو 2008. و�لذي يعتبر مثال لمنظمة غير حكومية ت�صعى من �أجل تغيير ثقافي، 
حيث جعل �لهدف �لرئي�صي لحملته �صد �لتحر�س �لجن�صي هو تغيير �لمعتقد�ت و�ل�صلوكيات �لجتماعية 
ولقد نجح �لمركز �لم�صري في �إظهاره �لهتمام بتحقيق �لتغيير عبر �لقنو�ت �ل�صيا�صية �لروتينية بوجه 
في  و�لدعوة  �لتاأثير  من خالل  كانت  و�إنما  ت�صامية  �لدول  مع  �لتعامل  في  ��صتر�تيجيته  تكن  ولم  عام 
�لعديد من لم�صروعات كما حاول �لمركز �لم�صري فهم  وجهة نظر �لدولة ثم �لتاأثير على �لحكومة من 
�أجل �لإ�صالح �ل�صيا�صي و�لقانوني با�صتخد�م  مبرر�ت تتما�صى مع �لحكومة ثم تطرقت بعد ذلك �إلى 
�لعولمة و�لحركات �لن�صائية في �ل�صياقات غير �لغربية ودور �صبكات �لت�صال �لعالمية وتاأثيرها على 
�لحركات خ�صو�صًا  في �ل�صياقات غير �لغربية حيث تنوي �لعولمة على م�صامين هامة بالن�صبة لح�صد 

�لقوة �لن�صائية.
بالجامعة  و�لالجئين  �لمهاجرين  در��صات  مركز  رئي�س   - جورديني  ر�ي  �لدكتور  ركز  كما   
�لأمريكية بالقاهرة على �أن �لتحر�س �لجن�صي �أحد �أ�صكال �لعنف �لجتماعي �لموجه �صد �لمر�أة �لعاملة 
وخا�صة �لتحر�س بالخادمات، حيث تحرمهن �لقو�نين في �لعديد من �لبالد من حقوقهن ول ت�صاوى بين 
�لخادمة �لمنزلية و�لعامالت في �لمجالت �لأخرى خا�صة �لأجنبيات منهن، حيث يتم �لتعامل معهن على 
نحو فيه �لكثير من �ل�صتعباد و�لمهانة، كما تنت�صر �صور �لعنف بحقهن بد�ية من �لتحر�س وو�صول 

لالغت�صاب.
ينظر  حيث  �لعمل،  قانون  من  �لمنزلية  �لخدمة  ي�صتبعد  م�صر  �أو  لبنان  مثل  دول  في  فالقانون 
للخادمة على �أنها موظفة غير ر�صمية وناقلة لأ�صر�ر �لأ�صرة. و�ختتم د. ر�ي حديثه بالتاأكيد على �أهمية 
�لعمل على �إدخال تعديالت قانونية لمو�جهة م�صكلة �لتحر�س �لجن�صي ل �صيما في مجال �لعمل خا�صة 

�لعامالت في �لقطاع غير �لر�صمي، مع �لتاأكيد على �لمالحقة �لقانونية لهوؤلء �لمجرمين.
وقد �أكدت �الأ�صتاذة �صماح �صعيد - خبير في �لنوع �لجتماعي و�لعنف �صد �لمر�أة، م�صر �أن 
ثقافة �لمجتمع تتعامل بمعايير مزدوجة. فهي ثقافة تروج للقهر �لمجتمعي �صد �لمر�أة وتدعم �لخ�صوع 
للمجتمع �لذكوري. وترى �أن �لموروث �لثقافي �لديني و�لعرفي �صاهم في ��صتمر�ر معاناة �لمر�أة في 

�لمجتمع و�لتمييز �صدها، ل ل�صيء �إل لأنها ولدت �أنثى. 
ومن �لأهمية بمكان �أن تتدخل �لموؤ�ص�صات �لإعالمية و�لموؤ�ص�صات �لدينية للعمل في هذه �لق�صية، 
�أن تتحلي بال�صجاعة وترف�س هذ� �لفعل، وتلجاأ لل�صرطة لمعاقبة �لجاني، ولكن  كما يجب على �لمر�أة 

يجب �أن ت�صعر �لأنثى باأن هناك قوة في تنفيذ �لقانون.
وقد حاولت �الأ�صتاذة �أمينة �صفيق - �ل�صحفية وخبير ق�صايا �لنوع بالمجل�س �لقومي للمر�أة، 
م�صر تفكيك مفهوم �لحماية للمر�أة وخطورة �أن يتحول �إلي قيد ي�صاهم في عزلها عن �لمجتمع، وما يمكن 
�أن يحدثه ذلك من تخلف و��صح وردة �جتماعية، كما تطرقت �إلي �لجر�ئم �لتي تنتهك حق �لمر�أة تحت 
دعوي حمايتها مثل ختان �لإناث، �لحرمان من �لتعليم، �لحرمان من �لعمل. وقد طرحت �لأ�صتاذة �أمينة 
ت�صاوؤًل: هل يمكن �أن نحمى �لمر�أة عن طريق عزلها عن �لمجتمع؟ و�أجابت، �نه �أمر في غاية �ل�صعوبة. 
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حيث دخلت �لمر�أة م�صمار �لتعليم و�لعمل ب�صكل و��صع خالل �ل�صنو�ت �لخم�صين �لأخيرة �إل �أنها ما 
ز�لت تعاني من �لتمييز �لقائم على �لنوع �لجتماعي، خا�صة في �لمجتمعات �لتقليدية.

و ما يحدث هنا ل يمت للحماية ب�صلة فلي�صت �لحماية عزل �لن�صاء عن �لمجتمع و�لحياة وحب�صهن وكاأنهن 
ملكية لالأهل، �إن �لنتيجة �لحتمية لذلك هى �لخر�ب �لتام، فالمر�أة هي ن�صف تعد�د �لمجتمع –  �أي مجتمع في 
 �لعالم – ومن ثم تمثل ن�صف طاقته �لإنتاجية  �لب�صرية، وتعطيلها على هذ� �لنحو لهو دعوة �إلى �لخر�ب �لعاجل. 

كل  من  للحماية  �لقو�نين  تفعيل  طريق  وعن  مكان  كل  في  لها  �لأمن  توفير  طريق  عن  تتم  �لحماية  �أن 
�لنتهاكات، كما �أنه لبد �أن يكون هناك �حتر�م متبادل بين �لرجل و�لمر�أة. 

ركزت �الأ�صتاذة �أمل فهمي - باحثة في در��صات �لمر�أة و�لنوع �لجتماعي، �لجامعة �لأمريكية 
على مفهوم حماية �لمر�أة، و�لموروث �لثقافي �لمتعلق بهذ� �لمفهوم و�لم�صتمر حتى �ليوم، و�صرورة 
�لعمل على ت�صحيح هذ� �لموروث �لخاطئ �لذي يكر�س في حقيقته للعنف �صد �لمر�أة، وكذلك �صرورة 
تغيير �لمناهج �لدر��صية �لتي تكر�س للنظرة �لنمطية للمر�أة و�أهمية تقديمها كقدوة في محاولة لإعد�د 

وتربية جيل جديد ين�صاأ على �حتر�م �لمر�أة. 
كما �أننا بحاجة �إلى تفعيل مفهوم �لمو�طنة عو�صًا عن مفهوم �لحماية في مختلف �لبلد�ن �لعربية 
و�لنظر للمر�أة على �أنها مو�طن كامل �لحقوق و�لأهلية، ومن ثم فاإن على و��صعي �لمناهج �لدر��صية �أن 
�أن يتم و�صع �لكتب �لمدر�صية  �لذهنية كمدخل طبيعي لتغيير �لتجاهات. ولبد من  يعملو� على تغيير 
ب�صورة علمية وفقًا لروؤية متكاملة ومتجان�صة حتى يتم �لتغلب على �لتباينات و�لفروق �لتي تظهر �صورة 

�لمر�أة باأ�صكال مختلفة مما يخلق بلبلة في خلق �تجاهات �إيجابية لدى �لنا�صئة نحو �لمر�أة. 
لحقوق  �لقومي  �لمجل�س  وع�صو  �لم�صري  �ل�صعب  مجل�س  وكيل  ر�صو�ن  زينب  د.  �أكدت  كما 
�لإن�صان، م�صر �أهمية غر�س �لو�زع �لديني في نفو�س �لأطفال منذ �ل�صغر، وقالت: �إن هذ� �لتدني في 
�لبناء �لأخالقي يرجع �إلى غياب �لو�زع �لديني، ثم �صاقت من �ل�صنة �لنبوية ما يدل على نهي �لدين عن 
�لتعر�س للن�صاء و �لتعدي على حرمتهن فقالت،  يروي �أن �أحد �لأ�صخا�س ذهب للر�صول �صلى �هلل عليه 
و�صلم وقال يا ر�صول �هلل لي �صبق بالن�صاء وما �أرى �مر�أة �إل و�أتجاوز حدودي معها، فقال له �صلي �هلل 
عليه و�صلم، �أتقبله على �أمك قال ل، فقال "�صلى �هلل عليه و�صلم" �أتقبله على زوجتك قال ل، فقال، �أتقبله 

على �أختك قال ل، فقال "�صلى �هلل عليه و�صلم" فاإذ� قبلته فاأقبله على نف�صك.
كما عر�صت �الأ�صتاذة منى عزت باحثة بموؤ�ص�صة �لمر�أة �لجديدة – م�صر نتائج در��صة حول 
�لتحر�س �لجن�صي في �أماكن �لعمل، حيث عر�صت  �أ�صباب وقوع عمليات �لتحر�س من وجه نظر �لعامالت 
و�لتي تتلخ�س فيما يلي: ظروف وبيئة �لعمل ،و �أ�صباب ثقافية و�أخالقية و�جتماعية، و �لعمل في مهن 
ينظر لها نظرة دونية ) �صكرتيرة (، �إقامة �لعامالت بمفردهن و�لذي يف�صره �لبع�س با�صتعد�دهن لتقبل 
للتحر�س  �لرجال  تدفع  �لزو�ج  تكاليف  و�رتفاع  �لقت�صادية  �لأو�صاع  و�صوء  �لممار�صات،  هذه  مثل 

�لجن�صي. 
وفيما يتعلق بتاأثير �لتحر�س على �لعامالت، فقد تمثل في �ل�صعور بالذنب وتحمل م�صئولية وقوع 
�لتحر�س لهن ب�صبب حالتهن �لجتماعية، و�ل�صعور بالخجل و�إلحباط و�لمهانة و�لخوف �لد�ئم وعدم 

�لأمان، و�أخيرً� تجنب �لتعامل مع �لزميالت و�لزمالء.
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هناك �أي�صا تاأثير و��صح ل�صروط وعالقات �لعمل على �إ�صعاف مو�قف �لعامالت وعدم تمكينهن 
من �لدفاع عن �أنف�صهن فاأغلبهن بال عقود �أو بعقود موؤقتة وبال حماية نقابية.كما ر�أت عدد من �لعامالت 
�أن من �أ�صكال �لحماية �لتو�جد �أثناء �لعمل و�صط �لزميالت وتجنب �لجلو�س بانفر�د و�أي�صا �لخروج من 

�لم�صنع في مجموعات وعدم �لحديث مع �لزمالء في �لعمل �إل لل�صرورة.
و�لتدقيق  بالبحث  تناولت  هامة  �أور�قاً  �لم�صاركون  قدم  �لقانوني  بالمحور  يتعلق  وفيما 
�لجريمة  �أن هذه  �لخبر�ء  ر�أي  وقد  �لدول،  من  �لعديد  ت�صريعات  في  �لجن�صي  �لتحر�س  جريمة 
لم تلق �لعناية �لكافية في �لعديد من �لت�صريعات في �لمنطقة �لعربية، بل �أي�صا علي �لم�صتوي 
ت�صمل  لم  لكنها  �لمر�أة  �صد  �لعنف  من  متعددة  �أ�صكااًل  �لدولية  �التفاقيات  تناولت  فقد  �لدولي، 
علي  �لم�صرعين  ي�صاعد  �لجن�صي  للتحر�س  مفهوم  و�صع  �لخبر�ء  وحاول  �لجن�صي  �لتحر�س 

��صتحد�ث مو�د عقابية لمو�جهته.

�لتحر�س  جريمة  ليبيا  حقوقية،  ونا�صطة  محامية  �لمقهور،  عزة  �الأ�صتاذة  تناولت  حيث   
من  تمامًا  خال  1970قد  ل�صنة   58 رقم  �لليبي  �لعمل  قانون  �أن  �أكدت  حيث  �لليبي  و�لقانون  �لجن�صي 
�لفعل  لأن  �لجنائي،  �لقانون  ن�صو�س  مكانه �صمن  يكون  �أن  �لطبيعي  لأن  �لجن�صي،  للتحر�س  �لتطرق 
�أيًا كان �ل�صكل �لذي �تخذه �صفويًا، غير �صفوي، ماديًا ملمو�صًا، يجب �أن يعاقب عليه جنائيًا. وقالت �إن 
�أو  �لقول  تتخذ  �لتي  تلك  و�نت�صارً� هي  وقوعًا  و�أكثرها  �أهمها  عديدة،  يتخذ مظاهر  �لجن�صي  �لتحر�س 
�لتعبير �ل�صفوي غير �لمادي �صكاًل لها،كما �أنها في �أغلب �لأحو�ل تقع في �أماكن مغلقة )�أماكن �لعمل/

�لدر��صة(، ومن ثم ل تدخل ل في نطاق �لمادة 408 )هتك �لعر�س( ول �لمادة 421 )�لأفعال �أو �لأ�صياء 
�لفا�صحة( وهكذ� فاإن �لمعتدي في �لتحر�س �لجن�صي يظل طليق �ل�صر�ح من �أي طوق جنائي، ول ي�صكل 

فعله جريمة في �لقانون �لليبي.
ثم ت�صاءلت د. عزة، هل ماز�ل في �لإمكان �لنتظار بالمتحر�س جن�صيًا و�إعطاوؤه �لفر�صة لالإمعان 
في �لتحر�س بالآخر حتى ي�صل لحد �لفعل �لمادي حتى تطاله �لعقوبة ويعتبر ما هو دون ذلك �أمرً� مباحًا 
في مجتمع يميل �إلى �ل�صمت �صونًا للعر�س؟ �أما �أن للم�صرع �آن يتدخل لإيقاف هذه �لآفة قبل �متد�دها 

�إلى حد �لعتد�ء ماديًا؟.
كما تحدثت �الأ�صتاذة �لجوهرة �لو�يلي رئي�س مجل�س �إد�رة جمعية �لملك عبد �لعزيز �لخيرية 
�لن�صائية "عون" �ل�صعودية عن نظام �لإجر�ء�ت �لجز�ئية ومعاملته للمر�أة �لتي ترتكب جريمة، و�أي�صا 
�لالئحة �لأ�صا�صية لموؤ�ص�صة رعاية �لفتيات، حيث حّرم نظام �لإجر�ء�ت �لجز�ئية كل ما يم�ّس ب�صخ�صية 
�لمر�أة �أو مالها �أو عر�صها، وما يتعلق بذلك من �لتعر�س لم�صكنها وحياتها �لخا�صة ما د�مت بعيدة عن 
�لتهمة - متوقية لل�صبهات - ولكن هذه �لمعايير مرنة وتفتح مجاًل كبيرً� للوم �لن�صاء ب�صبب جملة - 

متوقية لل�صبهات - فمن بيده �أن يقرر �إذ� كانت متوقية �ل�صبهات؟
كما �أكدت �الأ�صتاذة كلثم �لغانم �أ�صتاذ علم �لجتماع �لم�صارك، جامعة قطر �أنه على �لرغم من 
�أن �لقانون قد ن�س في مو�ده على و�صع عقوبات م�صددة على من يرتكب جريمة �غت�صاب �أنثى �أو خد�س 
حياءها �أو تعري�س حياتها للخطر، وعدم تفتي�صها �إل من قبل �أنثى و�أمام �أخريات، مع ذلك ل تز�ل هناك 
�لعديد من �لفروق �لظاهرة و�لم�صتترة في �لقانون، مثل �لقو�نين �لمرتبطة بالعنف �لأ�صري و�لعنف 
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�صد �لمر�أة، �إذ ل يوجد �أي ن�س ي�صير �إلى جر�ئم �لعنف �لعائلي، مثل �صرب �لزوجة �أو حرمانها من 
بالن�صبة  �لعقوبة  نوع  �لختالف في  مثل،  �لمر�أة  �لتمييز �صد  على  تدل  �ختالفات  توجد  كما  حقوقها، 
لجر�ئم هتك �لعر�س، حيث هناك م�صتويات للعقوبة مرتبطة بنوع �لهتك، رغم �أنه هتك عر�س في نهاية 

�لأمر. 
وفي �صبيل مناه�صة �لعنف �صمن �إطار �لأ�صرة و�صد �لمر�أة و�لطفل يجب �إعادة �لنظر في بع�س 
وتحميهن،  �لعنف  �صحايا  وت�صاعد  �لنتهاكات  تمنع  �إجر�ء�ت  بين  �لقانون  يجمع  و�أن  �لقانون.  بنود 

ف�صاًل عن �إجر�ء�ت للمقا�صاة على �أي جرم يرتكب و�لتحقيق فيه و�لمعاقبة عليه.
�لآن،  �لم�صاو�ة  �لت�صالت منظمة  �صئون  - م�صئولة  �آنتاريان  �لدكتورة الك�صيمي  �أكدت  كما 
�أمريكا على طرح �أفكار حول �آليات قانونية لمكافحة �لتحر�س �لجن�صي و�أهمية ��صتخد�م �لآليات �لدولية 

وذلك كالتالي:
و�لآليات  �لدول،  م�صاءلة  لطلب  طريقة  وهي  فعلية،  ��صتحقاقات  �إلى  �لدولية  �لتفاقيات  تحويل 
ت�صاعد على خلق منهج عمل عام ودولي يبيح بت�صمية �لأف�صل و�لأ�صو�أ من �لحكومات من حيث �للتز�م 

بهذه �لآليات،و��صتخد�م �لإطار �لدولي يعطي تعريفًا للم�صكالت ويفيد في و�صع معايير لالأهد�ف.
�إل �أن هذ� �ل�صتخد�م قد يو�جه تحديات منها:

�لرجال، كما  �لخا�س بها وتعريفها بو��صطة  �لت�صور  يتم و�صع  �لتفاقيات و�لبروتوكولت  �أن 
�أنه غالبا ما يتم �لتركيز على �نتهاكات قو�نين حقوق �لإن�صان في �لإطار �لعام ول تتم مناق�صة ق�صايا 
�لحقوق  من  �أكثر  و�لميد�نية  �ل�صيا�صية  �لحقوق  على  �لتركيز  يكون  ما  خا�س،وغالبا  �إطار  في  بعينها 
�لجتماعية و�لقت�صادية. كما �أن �لحكومات تبرر معظم �أ�صكال �لتمييز في قو�نين مثل قانون �لأ�صرة 
وقانون �لجن�صية و�ل�صالمة �لج�صدية وحرية �لتعبير عن �لر�أي وحرية �لتنقل على �أ�صا�س �لثقافة و�لديانة 

و�لعرق.
 ثم ت�صاءلت ما �لذي يمكن توقعه فعليًا من قانون حقوق �لإن�صان؟ ففي �لوقت �لذي ل ي�صمن فيه 
قانون حقوق �لإن�صان ذ�ته �لو�صول لحق �لم�صاو�ة، يجب �أن نعير �هتمامنا للتفكير في �أف�صل ما يمكننا 

�لقيام به ل�صتخد�م هذ� �لإطار و�صبله �لتي توؤدي للو�صول لحقوق �لمر�أة. 
وفي هذ� �ل�صدد قدم �الأ�صتاذ عبد �هلل خليل – �لمحامي لدي محكمة �لنق�س وخبير �لقانون 
�لدولي لحقوق �لإن�صان، م�صر تعريفا لمفهوم �لعنف �صد �لمر�أة كما عر�س مجموعة من �أ�صكال �لعنف 
�صد �لمر�أة �لو�ردة في �لمو�ثيق �لدولية ومن بينها �لعنف �لمنزلي، �لعنف �لج�صدي ،�لعنف �لنف�صي 

،�لعنف �لقت�صادي، �لتحر�س و�لعتد�ء �لجن�صي، �لقتل ب�صبب �لمهر،�لإيذ�ء �لجن�صي ،�لزو�ج �لمبكر.
�لإن�صان،  بحقوق  متعلقة  م�صاألة  �أنه  على  �لمر�أة  �صد  �لعنف  ت�صنيف  �لممكن  من  �أنه  ذكر  كما 
للدول بمنع هذ�  �لملزمة  �لو�جبات  �لإن�صان يو�صح  �نتهاك لحقوق  �لمر�أة  �لعنف �صد  باأن  فالعتر�ف 

�لعنف و�لق�صاء عليه و�لمعاقبة عليه، وم�صاءلة هذه �لدول في حال تق�صيرها في �أد�ء هذه �لو�جبات.
باعتبارها  �لمر�أة  �صد  �لعنف  لمنع  �لمالئمة  �لتد�بير  كل  باتخاذ  �لدول  مطالبة  يجوز  وبالتالي 
حقوًقا �صرعية،�إن ممار�َصة حقوق �لإن�صان من �لممكن �أن ي�صبح �أكثر �صمولية باإدخال خبر�ت �لن�صاء 
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�نتهاكات حقوق  فهم  �إعالم  من  ت�صكل جزًء�  ل  مرئية،  غير  �لخا�صة  �لن�صاء  تظل خبر�ت  فيها.فعندما 
�لإن�صان و�إ�صالحات هذه �لنتهاكات. لذلك يجب �أن تاأخذ قو�عد حقوق �لإن�صان في �لح�صبان �لظروف 

�لخا�صة للمر�أة.
�لدولي بمجرد  �لقانون  �لدولة، فالدولة م�صئولة بموجب  �أ�صتاذ عبد �هلل علي م�صئولية  �أكد   كما 
�لت�صديق على �لتفاقية تجاه �لمجتمع �لدولي عن �أي �نتهاك لأحكام �لتفاقية حتى على �ل�صعيد �لوطني 
وملزمة باتخاذ �لجر�ء�ت �لد�صتورية و�لقانونية لنفاذ �أحكامها و�صريانها و�إدماجها في �لنظام �لقانون 

�لوطني وباأل تتعار�س قو�نينها مع �لتز�ماتها �لو�ردة في �لتفاقية.
�لدولي، حيث ركز على دور  �لم�صتوي  �صيما على  �لمدني ل  �لمجتمع  �أهمية دور  �إلي  �أ�صار  كما 
�لمر�أة، ل  �لدفاع عن  �إن جهود  قال  �لمر�أة، حيث  �لعنف �صد  �لدولية و�لمحلية في مكافحة  �لحمالت 
�صيما �لحمالت �لمنفذة لتعريف �لعنف �صد �لمر�أة مهمة وت�صتخدم �آليات �إبد�عية متعددة مثل �لم�صرح، 
و�لبيانات �لعملية، و�لمر�قبة، و�لمطبوعات، و�لإذ�عة، و�لتلفزيون، و�صبكة �لإنترنت. ول يمكن �أن ينجح 
�لن�صال من �أجل �لق�صاء على �لعنف �صد �لمر�أة دون �إ�صر�ك �لرجال. وثمة �أمثلة و�عدة لئتالفات يعالج 
�لأدو�ر  وتاأييد  �لمر�أة  �صد  �لعنف  عن  �لمحلي  �لمجتمع  لتغا�صي  �إلى و�صع حد  �لحاجة  �لرجال  فيها 

�لقيادية للن�صاء. 
كما تحدثت �الأ�صتاذة نور �الإمام - محامية ونا�صطة حقوقية، �الأردن عن �لتعديالت �لقانونية 
�لأردنية في مجال �لعنف �صد �لمر�أة و�صدور قانون �لعنف �لأ�صري باعتباره خطوة مهمة ور�ئدة علي 
م�صتوي �لعالم �لعربي، فقالت: �نه تم تعديل عدد من �لقو�نين بهدف �إلغاء �لتمييز �صد �لمر�أة ومناه�صة 
�لجريدة  في  �لمر�أة  �صد  �لتمييز  �أ�صكال  جميع  على  �لق�صاء  �تفاقية  ن�صر  تم   2007 عام  ففي  �لعنف 
�لر�صمية بعد خم�صة ع�صر عامًا من ت�صديق �لحكومة عليها لت�صبح جزءً� ل يتجز�أ من �لت�صريع �لأردني 

يمكن �ل�صتناد �إليها �أمام �لق�صاء �لوطني.
�لجامعة،  �لمدر�صة،  �ل�صارع،  مكان،  �أي  في  يحدث  قد  �لجن�صي  �لتحر�س  فعل  �أن  �لمعلوم  ومن 
موحد،  قانون  في  �لجن�صي  �لتحر�س  فعل  بتجريم  �لأردني  �لم�صرع  يقم  ولم  �لمنزل  في  وحتى  �لعمل 
�لعمل  وقانون  �لأ�صري  �لعنف  وقانون  �لعقوبات  قانون  �أبرزها  قو�نين  عدة  في  �أحكامه  توزعت  �إنما 

وهي:�لفعل �لمنافي للحياء ،و هتك �لعر�س، و�لغت�صاب، و�لإغو�ء.
 �أما فيما يتعلق بقانون �لعنف �لأ�صري فهو يهدف �إلى �إيجاد حلول وعقوبات بديلة لأفعال �لعنف 

�لمرتكبة د�خل �لأ�صرة بغر�س �لحفاظ على �لرو�بط �لأ�صرية وللتقليل من �آثار �لإجر�ء�ت �لجز�ئية.
و�لتحر�س  عامة  �لأ�صري  �لعنف  لمنع  �حتر�زية  و�إجر�ء�ت  بديلة  عقوبات  �لقانون  ��صتحدث 

�لجن�صي �أحدها �إذ� ما تمت من قبل �أفر�د �لأ�صرة �لمقيمين في �لبيت �لأ�صري. 
ف�صال على ذلك فقد تم تو�صيع �لحماية �لقانونية للن�صاء �لم�صتغالت بالزر�عة و�لعامالت �لمنازل 
في قانون �لعمل �لمعدل لعام 2008 بحيث يتم �صمولهن باأحكام �لقانون وهاتان �لفتاتان كن م�صتثنيات 
من �أحكام �لقانون، كما �أن هناك �لعديد من عامالت �لمنازل �أ�صبحن �صحايا لجر�ئم �لعنف و�لتحر�س 

�لجن�صي.
ثم تحدثت �الأ�صتاذة فائزة �لبا�صا �لمدير - �لتنفيذي للمركز �لليبي لحقوق �لإن�صان - برنامج 
حماية �لأ�صر للن�صاء �لمعنفات، ليبيا عن ��صتخد�م م�صطلح �لتحر�س �لجن�صي للدللة على �ل�صلوك �لذي 
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�لمو�قعة  لجريمة  مقدمة  تكون  قد  �أخالقية  ل  �أفعال  �رتكاب  �إلي  �ل�صتمالة  بق�صد  �لإغو�ء  �إلى  يهدف 
)�لزنا( �أو �لغت�صاب �أو �للو�ط �أو هتك �لعر�س ويتحقق به �لفعل �لفا�صح باإثارة �لغريزة لدى �لمتحر�س 

به على نحو يم�س حيائه.
و تطرقت �أ�صتاذة فائزة بعد ذلك للتحر�س �لجن�صي في �لقانون �لليبي فقالت �إن �لقانون �لليبي لم 
يعرف �لتحر�س �لجن�صي، ولكنه �أقر ن�صًا خا�صًا للتحر�س باأنثى عمومًا بالإ�صافة �إلى �لن�صو�س �لقانونية 

�لتي تجرم �لأفعال �لتي تهدر �لأخالق و �لما�صة بالعر�س و �ل�صرف �لتي ت�صتوعب هذ� �لم�صطلح.
باأنثى  للتحر�س  �لخا�صة  �ل�صورة  �أما  �لفا�صح،  �لفعل  جريمة  في  يتحقق  �لجن�صي  و�لتحر�س 
�أو مكان  �إ�صارة في طريق عام  �أو  �أو قول  �لتي جرمت كل فعل  �لمادة 420 عقوبات  فنجدها في ن�س 

مطروق لأنثى باعتبارها �لمجني عليه في هذه �لجريمة.
في  مادياتها  تتحقق  �لتي  �لتحر�س  �أفعال  لتجريم  �لتدخل  �لم�صرع  فائزة  �لأ�صتاذة  طالبت  وقد 
�صورة �لأفعال �لفا�صحة حتي و�إن تم �لفعل في غير عالنية و�صورة ن�صر �لأ�صياء �لفا�صحة، وعليه ي�صاأل 
عن جريمة ن�صر �لأ�صياء �لفا�صحة و�إن لم تتم في مكان عام �أو مفتوح للجمهور، وللم�صاألة �لجنائية عن 
�صور �لتحر�س �لجن�صي �لمتعددة ثم عر�صت بعد ذلك و�أكدت �صرورة �أن ت�صدد �لعقوبة  علي �لمتحر�س 
�إذ� كان �صحية �لتحر�س �لجن�صي طفاًل  �إن �لعقاب ي�صدد  �أو �لمتحر�س بفاقدي �لعقل، فقالت  بالأطفال 
�أو  )�لجاني(  �لمتحر�س  يقوم  لما  مدرك  غير  لعقله  فاقدً�  عليه  �لمجني  كان  �أو  ع�صرة  �لر�بعة  دون  ما 
كان مري�صا يمنعه �لمر�س من �لدفاع عن نف�صه �أو �إذ� ��صتخدم �لمتحر�س �لخد�ع و�لقوة ل�صل مقاومة 

�ل�صحية.
على  �لق�صاء  �إعالن  عن  لبنان  ونا�صطة حقوقية،  زلزل- محامية  ماري  �الأ�صتاذة  كما تحدثت 

�لعنف �صد �لمر�أة و�لت�صريعات �لدولية و�لقو�نين �لتي تجرم �لتحر�س �لجن�صي في �لبالد �لعربية 
يلق  لم  �لتحر�س  ومنه  �لجن�صي  �لعنف  خا�س  وب�صكل  �لمر�أة  �صد  �لعنف  مو�صوع  �أن  و�أكدت 
�لعناية �لكافية في �لمو�ثيق �لدولية، بالرغم من �أن �لمبادئ �لعامة �لتي قامت عليها هذه �لمو�ثيق تدين 
�لعنف و لكن حدث �لتحول بعد موؤتمر فيينا وخا�صة بعد �صدور �إعالن �لق�صاء على �لعنف �صد �لمر�أة 

في عام 1993.
 �أما عن �لتحر�س �لجن�صي في �لقو�نين فتفتقر �أكثر �لقو�نين �لعربية لن�س �صريح يدين �لتحر�س، 
لكن �أكثر قو�نين �لعقوبات تت�صمن مو�د تدين �أعماًل هي في �صلب و�صف �لتحر�س. لكن �لن�صاء �صحايا 
�لتحر�س نادرً� ما يتقدمن ب�صكوى، و�إن فعلن فهن في �أكثر �لأحيان يتر�جعن عن �صكو�هن �أو ي�صقطنها 

لأنها غير محمية بالقانون.
�أما بالن�صبة لفعالية �لن�صو�س �لتي تجرم �لتحر�س فاإن لدى بع�س �لدول ن�صو�صًا قانونية تحمي 
من �لتحر�س �لجن�صي لكن �لمرتكبين ل يز�لون يفلتون من �لعقاب نظرً� لخ�صو�صية مفهوم �لتحر�س 
�لعموم، �صو�ء  �أمام  �لحميمة  ��صتعر��س حياتها  �أمام عبء  نف�صها  �لمر�أة  �إثباته، وهنا تجد  ول�صعوبة 
�أكان هذ� في مرحلة �لتحقيق �أو في قاعة �لمحاكمة، ف�صال على ذلك فقد خال قانون �لعمل �للبناني من 
�أنه  �أجاب  �لتمييز  لدى محكمة  �لق�صاة  �أحد  �صوؤ�ل  �لمعنوي، وعند  �أو  �لجن�صي  بالتحر�س  تتعلق  مو�د 
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طالما تعجب ب�صبب عدم �إثارة مو�صوع �لتحر�س في �لملفات �لتي ف�صل فيها، �إل �أنه ��صت�صف في بع�س 
�لق�صايا �أن �لأ�صباب �لمثارة في �لدعاوى لم تكن هي �لأ�صباب �لحقيقية �أو �لأ�صا�صية، و قالت �لأ�صتاذة 

ماري: �إنها تقدمت �صمن م�صروع تحديث قانون �لعقوبات باقتر�ح مو�د تعالج �لتحر�س �لجن�صي.
رئي�صة  نائبة  �لأعلى-  �لمجل�س  لدى  مقبولة  محامية   – فر�ت  �لزهرة  �الأ�صتاذة  ركزت  بينما 
كو�صيلة  �لقانونية  �لملفات  در��صة  علي  ورقتها  في  �لمغرب  �لمغربيات،  �لن�صاء  ملتقى  ج�صور  جمعية 
�ل�صتماع  مر�كز  وعلى  �لمحاكم  على  �لمعرو�صة  �لملفات  خالل  من  ووجدت  �لو�قع  �إلي  للو�صول 
و�لإر�صاد �لقانوني �أن �لأ�صباب �لمبا�صرة هي تلك �لمرتبطة بالفقر و�لبطالة و�لأمية، و�لنظرة �لدونية 
للمر�أة تتحمل فيها �لدولة �لم�صوؤولية نتيجة عدم �إن�صاء �أمن متخ�ص�س بالحماية �لقانونية للمر�أة �صحية 
نف�صانيين  و�أطباء  �جتماعيات  وم�صاعد�ت  وم�صئول،  م�صتقل  تربوي  �إعالم  وتوفير  �لجن�صي  �لعنف 

متخ�ص�صين بمقر �ل�صرطة و�لنيابة �لعامة.

�لعتد�ء�ت  حالت  من   % 80 يمثلن  �أنو�عه  بكل  �لجن�صي  �ل�صتغالل  �صحايا  �أغلب  باأن  علما   
�لجن�صية على �لقا�صر�ت دون �صن �لر�صد �لقانونية.

�لعالي للخدمة �لجتماعية -  عميد �لمعهد  �إقبال �الأمير �ل�صمالوطي-  وقد حاولت �لدكتورة 
�لأخالقية،  �لمنظومة  �أن هناك خلال في  �أكدت  �لم�صتقبل، حيث  ��صت�صر�قية حول  �أن تقدم روؤي  م�صر 
لأ�صباب عديدة ولكن �لأهم هو كيفية �لعالج و�لذي يتمثل في �صرورة تحالف منظمات �لمجتمع �لمدني 
لل�صغط على �صانعي �لقر�ر من �أجل و�صع حد لمو�جهة هذه �لظاهرة �لم�صتفحلة في �لمجتمع �لم�صري، 
و�لجتماعي،  و�لنف�صي  �لقانوني  لالإر�صاد  خا�صة  مكاتب  �لمنظمات  تلك  تت�صمن  �أن  �صرورة  بجانب 

وتدريبًا للعاملين بالجمعيات على كيفية تلقي �ل�صكاوى ور�صدها.

من  وذلك  �لعمل  ��صتر�تيجيات  وو�صع  �لإعالم،  مع  للتعاون  �صرورة  هناك  �أن  �أكدت  كما   
تناق�س  و�أفالم  و�إعالنات  م�صل�صالت  لل�صباب،  وم�صابقات  �أن�صطة  عمل  بو��صطة  توعية  خالل:حمالت 
تلك  لرف�س  �لعامة  و�لأماكن  �لمترو  بمحطات  توزيعها  يتم  ومل�صقات  �إعالنات  ت�صميم  �لظاهرة،و 
لتلك  تعر�صهن  عند  و�ل�صيد�ت  �لفتيات  تعانيه  ما  على  �إعالميًا  �لتركيز  بجانب  و�لممار�صات،  �لأفعال 

�لممار�صات،بالإ�صافة �إلى حمالت توعوية تدور حول تدعيم قيم �ل�صهامة و�حتر�م �لن�صاء.

�لأ�صرة كموؤ�ص�صة رئي�صية  �لتاأكيد على دور  �لأ�صري من خالل:  �لم�صتوى  �لعمل على  �أهمية  مع 
�لتاأكيد  لتن�صئة �لأفر�د �ل�صالحين في �لمجتمع و�صرورة تعليم �لآباء ثقافة �حتر�م �لآخر لأبنائهم و 
ولي�س   Gender �لجتماعي  �لنوع  مفهوم  تدعيم  ثم  بالعمل، ومن  �إل  وولد  بنت  بين  فرق  ل  �أنه  على 
مفهوم �لجن�س Sex. و توعية �ل�صحايا بكيفية �لتعامل مع �لتحر�س �لجن�صي وكذلك تربية �لفتاة على 
�لتحلي بال�صجاعة و�لإف�صاح عما تتعر�س له من تحر�س جن�صي و�أنه ل �صرف ول قيمة للفتاة �لتي تف�صل 

�ل�صكوت على تعر�صها لمثل هذه �لأفعال.
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هذ�  �إز�ء  �لوعي  ن�صر  في  دور  و�لمد�ر�س  و�لمعاهد  للجامعات  يكون  لأن  هناك �صرورة  �أن  كما 
عن  ن�صر�ت  عمل  يجب  هنا  ومن  �لم�صتهدفة،  �لفئة  هم  و�لمر�هقين  �ل�صباب  �أن  �عتبار  على  �لمو�صوع 
مع  مو�جهته،  وكيفية  �لجن�صي  �لتحر�س  بماهية  �لوعي  لرفع  �لمد�ر�س  و�إدخالها  �لجن�صي  �لتحر�س 
�لطلبة هو�ياتهم  فيه  يمار�س  للن�صاط  يوم  عام ومحاولة تخ�صي�س  ب�صكل  �لمدر�صي  بالن�صاط  �لهتمام 
�لإخ�صائي  بدور  �لهتمام  ودعم  خاللها،  من  وت�صاوؤلتهم  و�أزماتهم  �أنف�صهم  عن  ويعبرون  �لمف�صلة 
فيما  �ل�صحيح  �لتوجيه  وتوجيههم  �لتالميذ  �حتو�ء  في  كبير  �أثر  من  له  وما  �لمدر�صة  في  �لجتماعي 
�لعمرية �لمختلفة، ف�صال على حمالت توعية في  يعانونه من م�صكالت و��صطر�بات خا�صة بمر�حلهم 
تحقق  �لتي  �لجن�صية  �لثقافة  بتدري�س  �لهتمام  و  �لمحافظات،  كل  وفى  �لمختلفة  �لم�صرية  �لجامعات 

�لوعي لالأطفال و�لمر�هقين حتى ل يتعر�صو� لتلك �لأفعال.
و�لجتماعية  "�لقت�صادية  مختلفة  نو�ٍح  ومن  متعددة  و�أبحاث  در��صات  عمل  �صرورة  و�أخيرً� 
�آثار �لتحر�س �لجن�صي وتد�عياته  و�لنف�صية و�لقانونية ... �لخ" بحيث تت�صمن كل من هذه �لدر��صات 

وعلى �لمجتمع �لم�صري بوجه عام وعلى �لمر�أة بوجه خا�س.
�إغفال  – لبنان  �لإن�صان  حقوق  مجال  في  ونا�صطة  �إعالمية  عون  ماغي  �الأ�صتاذة  تناولت  ثم 
�لقانون �للبناني للتحر�س �لجن�صي فقالت �إن �لخبر�ء �لقانونيين �تفقو� على �أن �لد�صتور �للبناني و��صح 
ب�صاأن �لم�صاو�ة في �لحقوق بين �لرجال و�لن�صاء، لكنهم يختلفون حول نقطة �أ�صا�صّية تتعلق بالنتهاكات 
�لج�صدية، حيث ل توجد قو�نين عقوبات تحظر �لتحر�س �لجن�صي، مما يعتبر خلاًل و��صحًا في �لقانون، 
ومع �إغفال �لقانون �للبناني لحماية �لمر�أة من �لعنف، �أخذت بع�س �لجمعيات �لن�صائية على عاتقها هذه 
�لمهمة، بال�صغط لتعديل �لمو�د �لتي تنطوي على تمييز في قانون �لعقوبات و��صتحد�ث قو�نين جديدة 
من �صاأنها �أن توفر �لمزيد من �لحماية للمر�أة . كما ت�صعى هذه �لجمعيات �إلى ن�صر توعية �صليمة حول 

حقوق �لمر�أة في �لمد�ر�س و�لجامعات، وتحت�صن بع�س �صكاوى �ل�صيد�ت �لمعنفات.
ثم تحدثت بعد ذلك عن تناول �لإعالم �للبناني لق�صايا �لعنف �صد �لمر�أة.حيث قالت �أنه بالرغم 
من �أن �لإعالم �للبناني يتمتع بهام�س ل باأ�س به من �لحرية �إل �أن تناوله وتغطيته ل�صئون وق�صايا �لعنف 
�صد �لمر�أة يعتبر غير مقبول،وهذ� مرده �إلى عدم �عتبار ق�صايا �لعنف �صد �لمر�أة من �أولويات �هتمام 

�لموؤ�ص�صات �لإعالمية.
�لمر�أة  �صد  �لعنف  ق�صايا  تغطية  في  �لإعالم  تو�جه  �لتي  و�لقيود  و�لتحديات  �لمعوقات  �أما 
و�جتماعية  مهنية  ومعوقات  بالإعالميين  خا�صة  معوقات  فهي  �لعربية  �لدول  معظم  في  كما  لبنان  في 
وقانونية، حيث يفتقد �لإعالميون �إلى ثقافة حقيقية في مجال حقوق �لإن�صان وحقوق �لمر�أة، و�لقو�نين 
و�لت�صريعات �لتي لها عالقة، كما �أن �لإعالم �لمتخ�ص�س يكاد يكون مفقودً� في و�صائلنا �لإعالمية، كما 
يفتقد �لإعالميون �إلى م�صادر �لمعلومات و�لبيانات �لعلمية حول ق�صايا �لعنف �صد �لمر�أة، في غياب 

�آلية مهنية و��صحة بين �لإعالميين و�لمر�كز �لن�صوية و�لجمعيات �لمعنية.
بينما تناولت �الأ�صتاذة عائ�صة ر��صد محامية وع�صو جمعية �لحقوقيين ورئي�صة لجنة �لمحامين 
باأنه  �لتحر�س من منظور مغاير حيث و�صفت �لتحر�س �لجن�صي  دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة   -
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�لربط  يمكن  �أخرى  جهة  و�جتماعيًا،من  �صيا�صيًا  عنه  �لم�صكوت  د�ئرة  في  يدخل  �لمر�أة  �صد  �إرهاب 
و�لإد�ري  �لمالي  فالف�صاد  �لعربي،  �لعالم  في  �لرقابة  وغياب  �لف�صاد،  بانت�صار  �لجن�صي  �لتحر�س  بين 
�أن �لكثير من حالت �لتحر�س  �إلى �لف�صاد �لأخالقي خا�صة  في �لموؤ�ص�صات �لعربية يوؤدي ب�صورة ما 
و�نعد�م  ونفوذ  �صلطة  من  به  يتمتعون  لما  �لرجال  روؤ�صائها  من  تنتج  �لعمل  في  �لمر�أة  �صد  �لجن�صي 

�لرقابة. 
ولقد �نت�صرت موؤخرً� دعوى ف�صل �لمر�أة و حجبها خوفًا من �لعتد�ء�ت �لجن�صية، هذه �لدعوي 
تختزل �لكائن �لب�صري في �لجانب �لبيولوجي و �لجن�صي �لأمر �لذي يمثل تغييبًا لكيانه �لآخر �لإن�صاني 
�لثقافي �لقت�صادي �لجتماعي �ل�صيا�صي.و�أكدت �أن �لإعالم �صالح ذو حدين �إحد�هما �إيجابي و�لآخر 
�صلبي، و على ذلك فاإنه يجب تطوير وتح�صين دور �لإعالم في عر�س وتقديم �أ�صكال ومظاهر �لتحر�س 

بالن�صاء. 
�صاهمت  �لجن�صي  �لتحر�س  لمو�جهة  �لمدني  �لمجتمع  جهود  حول  �لخبر�ت  تبادل  �إطار  وفي 
�الأ�صتاذة عبير �لبربري - �أ�صتاذ علم نف�س، �لجامعة �الأمريكية بالقاهرة بعر�س تجربة حقيقية من 
و�آثارها  �نت�صارها  �لجن�صي ومدي  �لتحر�س  عن ظاهرة  بد�أت حديثها  كاأكاديمية، حيث  متابعتها  و�قع 
�ل�صلبية، ثم تطرقت �إلي تجربة م�صر في مو�جهة ظاهرة �لتحر�س �لجن�صي، و�أ�صارت �إلى �أن �لمجتمع 
�لمدني يحاول �إيجاد حلول لهذه �لم�صكلة عن طريق �لحمالت و�لمناق�صات و�لدر��صات ومختلف �لو�صائل 
و�لإعالم وماله من ثقل يمكن �أن ي�صاهم في حل م�صكلة �لعنف �صد �لن�صاء ومن بينها جريمة �لتحر�س 
�لجن�صي وذلك عن طريق تغيير و�صع �لمر�أة في �لحياة �لعامة و�لخا�صة، من خالل تغيير و�قع �لتكتم 
�لعنف.  عند مو�جهة  �لتبليغ  على  �لن�صاء  �لقر�ر،  وت�صجيع  للنا�س و�صناع  �لحقائق  و�إظهار   و�ل�صرية، 
وقد عر�صت حملة "�صارع �آمن للجميع" �لتي تبناها �لمركز �لم�صري لحقوق �لمر�أة كنموذج لحمالت 

�لتغيير �لجتماعي.
�لأمان  ببرنامج  �لطبية و�لجتماعية  �لخدمات  ق�صم  رئي�س  �لعي�صي  �الأ�صتاذ ماجد  كما تحدث 
�لمملكة  بالن�صاء في  �لتحر�س �لجن�صي  �لمملكة �لعربية �ل�صعودية في ورقته عن  �لأ�صري �لوطني- 
�لعربية �ل�صعودية ب�صكل فيه كثير من �لجر�أة، مقارنة بالظروف �لثقافية و�لجتماعية بالمملكة، حيث 
قال �إنه بالرغم من محاولت �لتقليل من �صاأن هذه �لممار�صات �أو ن�صب حدوثها فاإن هناك تناف�صًا بين 
�صد  �لجن�صي  �لتحر�س  ظاهرة  ر�صد  في  و�لم�صموع  و�لمرئي  �لمقروء  و�لإعالم  �للكتروني  �لإعالم 
�لمر�أة في �ل�صعودية ،وقد عدد مظاهر �لتحر�س بالمر�أة د�خل �لأ�صرة وفي �أماكن �لعمل و�لأماكن �لعامة، 
�لترفيهية، �لتعليمية، و�صائل �لت�صال �لحديثة، و�ل�صبكة �لعنكبوتية و�أكد �أنها في زيادة م�صتمرة و�إن 
كان �لتحر�س في �أماكن �لعمل ل يز�ل محدودً� نظرً�، لأن �أماكن �لعمل تف�صل بين �لجن�صين )فيما عد� 

�لقطاع �ل�صحي(.
 وعلى �لرغم من هذ� �لت�صييق فاإن هناك تجاوز�ت، خا�صة عندما ينتقل �إلى �ل�صارع �لذي ت�صعب 
�ل�صيطرة عليه و�لذي ل ترغب �لن�صاء في �ل�صير فيه بمفردهن، لأنهن عر�صة للتحر�س ل محالة على ح�صب 
محدودة  �لأولية  �لبيانات  فاإن  �لأ�صرة  د�خل  في  �لمحارم  بين  �لجن�صي  للتحر�س  بالن�صبة  �أما  قولهن. 
�لم�صادر ت�صير �إلى �أن ن�صبة �لتحر�س �أو �لعتد�ء �لجن�صي ت�صكل 10% من مجمل �لعنف �لأ�صري في 
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نهاد اأبو القم�صان
المركز الم�صري لحقوق المراأة

�صن �لطفولة و�لجدير بالطرح و�لمناق�صة هو ما يتعلق بالتحر�س �لجن�صي بالفتيات عبر و�صائل �لت�صال 
�لحديثة و�صبكة �لنترنت، حيث تتيح هذه �لو�صائل �لحديثة للمتحر�س �إمكانية �إخفاء هويته �لحقيقية، 

وبالتالي ممار�صة هو�يته دون �أن يتجاوز عقابه حظر دخوله �لمنتدى �للكتروني في �أ�صو�أ �لأحو�ل. 
و�أكد دور �لإعالم في �لت�صدي للتحر�س �لجن�صي حيث قال �إن �ل�صحافة �للكترونية ومنتديات 
�لر�أي �لعام قد �صاهمت في ر�صد �أحد�ث �لتحر�س في �ل�صنو�ت �لأخيرة، وعملت علي تعبئة �لر�أي �لعام 
�صدها و�صد �أي بطء في مقا�صاتها ودعت لت�صديد �لعقوبات ب�صاأنها كما حدث في ق�صية نفق �لنه�صة 
و�لدعوة لنق�س �أحكام ت�صمنت �لإد�نة ل�صحايا �لتحر�س �أو �لعتد�ء كما حدث في ق�صية فتاة �لقطيف 

�ل�صهيرة.
و�ختتم �لأ�صتاذ ماجد كلمته بالتاأكيد علي �صرورة �لتوعية باأهمية �لتربية �لجن�صية في �لمنزل 
من  يغ�صو�  للموؤمنين  {قل  �لكريمة  �لآية  من  منطلقين  وللجن�صين  مبكرة  مر�حل  ومنذ  و�لمدر�صة 

�أب�صارهم ويحفظو� فروجهم ذلك �أزكى لهم} )�لنور( �صدق �هلل �لعظيم.

في  الجميع  رغبة  ي�ؤكد  هام  باإعالن  نجاحه  الم�ؤتمر  ت�ج  معمقة  نقا�شات  وبعد 
ك�شر  في  نجحت  قد  للجميع"  اآمن  "�شارع  حملته  في  المركز  تجربة  اأن  اال�شتمرارية 
ال  انتهاكات  من  ت�اجهه  ما  التعبير على  في  المراأة  "التاب�ه"ح�ل حق  عنه  الم�شك�ت 
�شيما التحر�ش الجن�شي، اإال اأن العمل الجماعي المنهجي والم�شتمر ه� ما �ش�ف ي�شاهم 

في الحد من هذه الم�شكلة.

ونحن ن�صع بين يدي �لقارئ هذ� �لإعالن وموجز حول فعاليات �لموؤتمر فاإننا ن�صعى لن�صر �لمعرفة 
وح�صد �لمنا�صرين للق�صاء على �لعنف �صد �لمر�أة عموما و�لتحر�س �لجن�صي على وجه �لتحديد. على 

�أمل �أن يكون هذ� �لموؤتمر بد�ية لمرحلة جديدة من �لت�صامن و�لعمل �لم�صترك حول ق�صايا �لن�صاء. 

                                                  





محاور النقا�ش

اأواًل :  المحور االجتماعي
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قدم هذ� �لمحور مفهوم �لعنف من خالل تحديد �إطار �صامل للعنف، و�أ�ص�صه 
وبالتحديد �لعنف �لجتماعي، كما �صعي �إلي تحديد �آلياته ودور �لثقافة ومناهج 
�لتعليم في �نت�صاره وتف�صيه، وقد كان تعريف �لعنف �لو�رد في �لإعالن ب�صاأن 
�لق�صاء على �لعنف �صد �لمر�أة �ل�صادر عن �لأمم �لمتحدة مرجعا لكل �لأور�ق 
و�لمناق�صات، ويعرف �لعنف �صد �لمر�أة وفقا لما يقرره �لإعالن و�لذي ت�صتند 
�إليه منظمة �لعفو �لدولية في حملتها من �أجل �لق�صاء على �لعنف �صد �لمر�أة 
�أن  يرجح  �أو  عليه،  ويترتب  �لجن�س  ع�صبية  �إليه  تدفع  عنيف  فعل  باأنه:"�أي 
يترتب عليه، �أذى ومعاناة للمر�أة، �صو�ء من �لناحية �لج�صمانية �أو �لجن�صية 
�أو �لنف�صية، بما في ذلك �لتهديد باأفعال من هذ� �لقبيل �أو �لق�صر �أو �لحرمان 
�لتع�صفي من �لحرية، �صو�ء حدث ذلك في �لحياة �لعامة �أو �لخا�صة". وت�صيف 
منظمة �لعفو �لدولية في تعريفها للعنف �صد �لمر�أة بع�س �لتف�صير�ت �لتقدمية 
للتعريف �لو�رد في �لإعالن، تلك �لتي تقرر "�أن �أفعال �لإغفال، مثل �لإهمال 
�ل�صكوك  �لمر�أة، وتو�صع  �لعنف �صد  �أ�صكاًل من  تمثل  �أن  يمكن  و�لحرمان، 
�لقانونية �لأحدث عهدً� هذ� �لتعريف لي�صمل �أبعاد� �أخرى، من بينها على وجه 
�لخ�صو�س �لعنف �لهيكلي، وهو �لأذى �لناتج عن تاأثير تنظيم �لقت�صاد على 

حياة �لن�صاء.
�أ�صكال �لعنف �لممار�س �صد �لمر�أة

يمكن �إبر�ز �أ�صكال �لعنف �صد �لمر�أة في �لآتي:
1.�لعنف في محيط �الأ�صرة وي�صمل: 

•	�لتعر�س لل�صرب من قبل �أحد �أفر�د �لأ�صرة.
و�ل�صب  �لإناث"  "ختان  �لتنا�صلية  �لأع�صاء  ت�صويه  مثل  �لتقليدية  •	�لممار�صات 

و�لحرمان من �لتعليم و�لعمل �لمبكر... �إلخ 
•	�لعنف �لمت�صل بالمهر.

•	�غت�صاب �لزوجة. 
وُيمكن �أي�صاً �أن ُيدرج �صمن هذه �لفئة �لتعدي على خدم �لمنازل، بما في ذلك:

�لطوعي. غير  "•	�لحب�س 
�لج�صدية. "•	�لق�صوة 

للرق. �لمماثلة  "•	�لظروف 
�لجن�صي.  •		�لعتد�ء 
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بل  �لهموم،  من  ومالذً�  �صكنًا  �لبيت  ُيعد  ل  و�لفتيات،  �لن�صاء  من  لها  ح�صر  ل  لأعد�د  فبالن�صبة 
مكانًا للرعب و�لخوف، ففي كل يوم، وفي جميع بلد�ن �لعالم، تتعر�س ن�صاء وفتيات لل�صرب و�لعتد�ء 

�لجن�صي على �أيدي �أزو�جهن �أو �آبائهن �أو �أفر�د �لأ�صرة �لآخرين.
2.�لعنف �الجتماعي وي�صمل:
•	�لتحر�س �لجن�صي. 

•	�لغت�صاب، و�لتعدي �لجن�صي. 
•	�لتجار في �لن�صاء و�إرغامهن على ممار�صة �لبغاء. 

•	�لعمل �لق�صري.
•	�لنظرة �لمتدنية للمر�أة من خالل عدد من �لموروثات �لثقافية كالتي ُتختزل دورها 

في ج�صدها و�لتي تحرمها من حريتها وكافة حقوقها �ل�صخ�صية...�إلخ.
ومن بين �أبرز �أ�صكال �لعنف �لجتماعي جريمة �لتحر�س �لجن�صي و�لذي �نت�صر �إلي حد كبير في 
�لآونة �لأخيرة في جميع �لبلد�ن بما فيها �لوطن �لعربي ول �صيما �لتحر�س �لجن�صي في مو�قع �لعمل.

هناك  �أن  �إل  �لعمل،  مو�قع  في  �لجن�صي  للتحر�س  موحد  تعريف  يوجد  ل  �أنه  من  �لرغم  وعلى   
�إجماعًا دوليًا على حتمية مو�جهة هذه �لظاهرة �لتي �رتبطت بمو�قع �لعمل عامة كانت �أو خا�صة، كما 
�أنه فعل يتنافى مع مبادئ حقوق �لإن�صان كالحق في �لم�صاو�ة وعدم �لتمييز، و�لعمل، وتكافوؤ �لفر�س، 

وقبل كل �صيء �لحق �لأ�صا�صي في �حتر�م كر�مة �لإن�صان وحريته.
جدير بالذكر �أن هناك عددً� من �لدول �لعربية بد�أت منذ مدة في طرق باب �لتحر�س �لجن�صي في 
مو�قع �لعمل وطرح �لإ�صكالية على �لأقل نظريًا - م�صر و�لأردن - �إل �أن بع�صها �لآخر ذهب �إلي �أبعد 

من ذلك - تون�س و�لمغرب- باإ�صد�ر ت�صريعات جنائية لمو�جهتها.
 �أما عن تعريف �لتحر�س �لجن�صي:

 فبالرغم من �نت�صار �لظاهرة و�لتي طرحت نف�صها بقوة، على م�صتوى دولي و�إقليمي ووطني، 
�إل �أن �لمجتمع �لدولي لم يجمع على تعريف و�حد لها، ولم يت�صد لها بموجب �تفاقية دولية بعد. بل �إن 
�لتحاد �لأوروبي �أعلن �صر�حة �أنه لي�س باإمكانه و�صع تعريف موحد، و�إن كان باإمكانه و�صع معايير 

ت�صاعد كل دولة في �إعد�د ت�صريع يالئمها. 
�إّن �لتحر�س �لجن�صي ظاهرة �جتماعية ونف�صية في �أ�صلها و�إن كان لها نتائج و�أبعاد �أخرى، وهو 

ما يعني �أن كل مجتمع �أدرى ب�صوؤونه و�أعلم بما ي�صكل تحر�صًا جن�صيًا من عدمه.
�إل �أن هذ� يجب �أل يدفع �إلى �لإحجام عن مو�جهة �لم�صاألة و�لتدخل ت�صريعيًا لمعالجتها، �أو �أن 
يتخذ من ذلك ذريعة لدفن �لروؤو�س في �لرمال، ذلك �أن دوًل كثيرة بما في ذلك دول عربية و�صعت تعريفًا 
ينا�صبها لمو�جهة �لظاهرة، بل يعد ذلك �صببًا �أ�صا�صيًا للعمل حثيثًا على تبني ت�صريع منا�صب ومالئم بدًل 

من �لنتظار حتى يفر�س ذلك بموجب تعريف دولي في يوم من �لأيام.
 مما ل�صك فيه �إن هناك نوعًا من �لتفاق �ليوم على �أنه من �لممكن و�صع معايير ومقايي�س للتحر�س 
�لجن�صي، كما �أن هناك �إجماعًا على �أن �لتحر�س �لجن�صي ل ين�صب على �صكل مادي ملمو�س، بل �أنه يتخذ 

مظاهر ثالث:



27 المركز الم�سري لحقوق المراأة

نكات  جن�صية/  �أ�صئلة  طرح  م�صينة/  جن�صية  وتعليقات  (مالحظات  �صفوي  جن�صي  تحر�س   .1
بذيئة/ �لإلحاح في طلب لقاء..�إلخ ( وهو �لأكثر �نت�صار�.

2. تحر�س جن�صي غير �صفوي )نظر�ت موحية/ �لإيماء�ت و�لتلميحات �لج�صدية(.
3. تحر�س جن�صي ب�صلوك مادي )بد�ية باللم�س و�لتح�ص�س، و�نتهاًء بالعتد�ء(.

هل يرتبط �لتحر�س �لجن�صي بالمر�أة ؟

يرتبط �لتحر�س �لجن�صي وقبل كل �صئ بكر�مة �لإن�صان و�آدميته، فقد كرمه �هلل �صبحانه وتعالى 
على بقية �لمخلوقات و��صتخلفه في �لأر�س. وكر�مة �لإن�صان ترتبط �أ�صد �لرتباط بم�صدر رزقه، وحقه 

في �لعمل في بيئة نظيفة، و�صعوره بالم�صاو�ة وتكافوؤ �لفر�س.
 – وقد �أظهرت �لموؤ�صر�ت و�لدر��صات ومن بينها در��صة �صادرة عن �لتحاد �لأوروبي �أن 40 
50% من �لن�صاء يتعر�صن للتحر�س �لجن�صي في مو�قع �لعمل، و�أن �مر�أة من بين �ثنتين �أو ثالث عر�صة 
في  وحكومية  �إعالمية  م�صوحات  �أن  كما  �لأمر.  لذ�ت  يتعر�س  رجال  ع�صرة  بين  من  رجل  مقابل  لذلك 
�لوليات  �لعمل في  �أماكن  �لن�صاء في  بين 40-60 % من  �أنه فيما  �لأمريكية قدرت  �لمتحدة  �لوليات 

�لمتحدة تعر�صن لتحر�س جن�صي.
 ويرجع ذلك للعديد من �لأ�صباب من بينها نظرة �لرجل وتقييمه لما ي�صكل تحر�صًا جن�صيًا و�لتي 
قد تختلف عن تقييم �لمر�أة �أو �صعورها به، كما �أن هناك تفاوتًا في �لعادة بين �أعد�د �لرجال �صو�ء من 
�لعاملين و�أرباب �لعمل على وجه �لخ�صو�س و�أعد�د �لن�صاء، و�أنهم )�أي �لرجال( �أكثر عددً� خا�صة في 

مو�قع �لم�صئولية من �لمر�أة، وهي م�صاألة تحتاج �إلى در��صة خا�صة بكل مجتمع.
وفيما يلي نعر�س �الأور�ق �لبحثية �لتي قدمها �لم�صاركون و�لم�صاركات في �لموؤتمر:

و�لإ�صالمية  �أو�صطية  �ل�صرق  �لدر��صات  معهد  مدير   - زهير  �صريفة  �لدكتورة  قدمت 
و�لإ�صتر�تجية، �أمريكا ورقة بحثية ركزت من خاللها على تعريف �لعنف و��صتعر��س �أنو�عه �لمختلفة، 
فقد عرفت �لعنف على �أنه " كل فعل قائم على �أ�صا�س �لجن�س يترتب عليه �أو من �لمحتمل �أن يترتب عليه 

�أذى بدني �أو نف�صي �أو جن�صي �أو قانوني �أو �قت�صادي للمر�أة".
ومن �أنو�عه:

•	�لعنف �لجندري: وهو �لعنف �لقائم على �لأدو�ر �لجتماعية �لتي ي�صكلها �لمجتمع بناء على 
�لتي  و�لتقاليد  و�لعاد�ت  �لقيم  من  منظومة  على  معتمدً�  �لجن�صين،  من  لكل  �لبيولوجي  �لدور 

توؤدي �إلى عدم �لم�صاو�ة �لقائمة على �أ�صا�س �لجن�س �لبيولوجي.
•	�لعنف �لمجتمعي: ويعني �لأفعال �لموّجهة للمر�أة �لعاملة من �أبناء �لمجتمع في �صكل �تهامات 

�أو تحري�س �أو عدم تقبل لدورها �لوظيفي.
ثم تطرقت بالحديث بعد ذلك �إلي �أ�صباب �رتفاع معدالت �لعنف �صد �لمر�أة ومنها: 

له  لتقبلها  وذلك  و�ل�صطهاد،  �لعنف  �أنو�ع  لبع�س  �لرئي�صية  �لعو�مل  �أحد  فهي  نف�صها:  1.�لمر�أة 
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و�ل�صكوت عليه؛ وهو ما يجعل �لآخر ياأخذ في �لتمادي و�لتجروؤ �أكثر فاأكثر. وقد تتجلى هذه �لحالة 
�أكثر عند فقد �لمر�أة من يلتجاأ �إليه، ومن يقوم بحمايتها وي�صاندها.

2. �الأ�صباب �لثقافية: كالجهل  وعدم معرفة كيفية �لتعامل مع �لآخر وعدم �حتر�مه، وما يتمتع به من 
و�لُمعنِّف  �لمر�أة  �لطرفين  من  يكون  قد  �لجهل  للعنف. وهذ�  �أ�صا�صيا  عامال  تعتبر  حقوق وو�جبات 
هو  ثان؛  طرف  من  �لحقوق  بهذه  �لآخر  وجهل  طرف،  من  وو�جباتها  بحقوقها  �لمر�أة  فجهل  لها، 
ولالأفر�د،  لالأ�صر  �لثقافي  �لم�صتوى  تدني  �إلى  بالإ�صافة  �لحدود،  وتعدي  �لتجاوز  �إلى  يوؤدي  قد  ما 
و�لختالف �لثقافي �لكبير بين �لزوجين بالأخ�س �إذ� كانت �لزوجة هي �لأعلى ثقافيا؛ وهو ما يولد 
عن  باحثا  �لنق�س  هذ�  تعوي�س  فيحاول  له،  فعل  كردة  �لزوج  لدى  �لتو�زن  وعدم  �لتوتر  من  حالة 

�لمنا�صبات �لتي يمكن �نتقا�صها و��صت�صغارها بال�صتم �أو �لإهانة �أو حتى �ل�صرب.
3. �الأ�صباب �لتربوية: قد تكون �أ�ص�س �لتربية �لعنيفة �لتي ن�صاأ عليها �لفرد هي �لتي تولد لديه �لعنف؛ 
�إذ تجعله �صحية له، حيث ت�صكل لديه �صخ�صية �صعيفة وتائهة وغير و�ثقة، وهذ� ما يوؤدي �إلى جبر�ن 
هذ� �ل�صعف في �لم�صتقبل بالعنف، بحيث ي�صتقوي على �لأ�صعف منه وهي �لمر�أة، وكما هو �لمعروف 
�أن �لعنف يولد �لعنف. وقد يكون �لفرد �صاهد عيان للعنف كالذي يرد على �لأمهات من قبل �لآباء، 

بحيث ين�صاأ على عدم �حتر�م �لمر�أة وتقديرها و��صت�صغارها، فتجعله يتعامل ب�صكل عنيف معها.
طياتها  بين  تحمل  و�لتي  �لكثيرين  ثقافات  في  متجذرة  وتقاليد  �أفكار  هناك  و�لتقاليد:  �لعاد�ت   .4
�لروؤية �لجاهلية لتمييز �لذكر على �لأنثى؛ وهو ما يوؤدي �إلى ت�صغير وت�صئيل �لأنثى ودورها، وفي 
�لمقابل تكبير وتحجيم �لذكر ودوره. حيث يعطى �لحق د�ئما للمجتمع �لذكوري للهيمنة وممار�صة 
�لعنف على �لأنثى منذ �ل�صغر، وتعويد �لأنثى على تقبل ذلك وتحمله و�لر�صوخ �إليه؛ �إذ �إنها ل تحمل 

ذنبا �إل �أنها ولدت �أنثى.
5. �الأ�صباب �القت�صادية: فالخلل �لمادي �لذي يو�جهه �لفرد �أو �لأ�صرة و�لت�صخم �لقت�صادي �لذي 
ينعك�س على �لم�صتوى �لمعي�صي لكل من �لفرد �أو �لجماعة، حيث يكون من �ل�صعب �لح�صول على لقمة 
�لعي�س، ومن �لم�صكالت �لقت�صادية �لتي ت�صغط على �لآخر �أن يكون عنيفا وي�صب جام غ�صبه على 
�لمر�أة. ي�صاف �إلى ذلك �لنفقة �لقت�صادية �لتي تكون للرجل على �لمر�أة؛ �إذ �إنه من يعول �لمر�أة، فلذ� 
يحق له تعنيفها وذلك عبر �إذللها وت�صغيرها من هذه �لناحية. ومن �لطرف �لآخر تقّبل �لمر�أة بهذ� 

�لعنف، لأنها ل تتمكن من �إعالة نف�صها �أو �إعالة �أولدها.
6. عنف �لحكومات و�ل�صلطات: وقد تاأخذ �لأ�صباب نطاقا �أو�صع ود�ئرة �أكبر عندما ي�صبح بيد �ل�صلطة 
�لحاكمة، وذلك ب�صن �لقو�نين �لتي تعّنف �لمر�أة �أو تاأييد �لقو�نين ل�صالح من يقوم بعنفها، �أو عدم 

��صتن�صارها عندما تمد يدها لأخذ �لعون منهم.
في  بقوة  تنت�صر  عالمية  ظاهرة  �أ�صبح  �لمر�أة  �صد  �لعنف  �أن  �إلي  �صريفة  �لدكتورة  �أ�صارت  ثم 
ولعل  �لأجنبية،  �أو  �لعربية  �لمر�أة  بين  يفرق  ل  و�لذي  �لجتماعي،  �لعنف  �صيما  ول  �لمعا�صر  عالمنا 
�لعنف �لجتماعي هو �أحد �أخطر �أ�صكال �لعنف �صد �لمر�أة، فهنا تفقد �لمر�أة �لإح�صا�س بالأمان ويتعمق 
�لجن�صي،  �لتحر�س  منها  عديدة  �أ�صكال  �لن�صاء  �صد  �لجتماعي  وللعنف  بالمهانة،  �لإح�صا�س  بد�خلها 
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�أ�صكال  فكل  �لجن�صي  �لتحر�س  عن  تنهي  �لتي  هي  فقط  لي�صت  �لإ�صالمية  �ل�صريعة  �أن  بالذكر  وجدير 
�لت�صريع �لعرفية و�لقانونية تنهي عنه لما يمثله من �نتهاك لحرمة �لمر�أة، ومع ذلك لز�لت �لموروثات 
�لثقافية �لتي تكر�س للنظرة �لدونية للمر�أة ثابتة ل تتغير، حيث تري هذه �لموروثات �أن �لمر�أة د�ئما 
�أو حتى لالغت�صاب، ففي �لمملكة �لعربية  هي �لم�صئولة و�لمد�نة، وهي �ل�صبب في تعر�صها للتحر�س 
�ل�صعودية قام �صبعة رجال باغت�صاب فتاة تبلغ من �لعمر ثمانية ع�صر عاما، فما كان من �ل�صلطات �إل �أن 
قامت باإد�نة �لفتاة لأنها ركبت �ل�صيارة مع هوؤلء �لغرباء بالرغم من �أنها فعلت ذلك تحت �لتهديد، فهل 
في هذ� �إن�صاف لل�صحية، لقد حوكمت هنا باعتبارها مذنبة ولي�صت �صحية مجنيًا عليها. فالبد من تغيير 
لمو�جهة ظاهرة  �لر�دعة  �لقو�نين  �صن  �أهمية  �إلى  �صريفة  �لدكتورة  للمر�أة، كما دعت  �لمعادية  �لثقافة 
�أ�صباب  �أهم  من  يعتبر  ر�دعة  قو�نين  وجود  فعدم  �لغت�صاب،  طريق  على  خطوة  �إل  هو  فما  �لتحر�س 
�نت�صار �لتحر�س، وقد قامت �لعديد من �لدول ب�صن �لقو�نين لمو�جهة �لتحر�س �لجن�صي ولكن تظل هناك 

بع�س �لدول �لتي تخلو قو�نينها من قانون و��صح لمو�جهة �لتحر�س �لجن�صي.
�ليمن  �لإن�صان،  لحقوق  �لعربي  �ل�صقائق  منتدى  مدير   - �لبا�صا  �أمل  �الأ�صتاذة  ركزت  بينما 
في ورقتها على كون �لمر�أة �لعربية �صحية ثقافة و�أعر�ف تلب�صت بالدين، فقد �صورت �لثقافة �لعربية 
�لمر�أة على �أنها م�صدر للغو�ية، كما و�صفها بع�س رجال �لدين على �أنها مجرد ج�صد وم�صدر لل�صرور، 
مما جعلها م�صتباحة ل كر�مة لها، وقد تحدثت ب�صكل خا�س عن �لعنف �صد �لمر�أة في دولة �ليمن، حيث 
�أكدت �أن و�صع �لمر�أة �لعربية �أ�صد تعقيد� من و�صع غيرها من ن�صاء �لعالم، بما فيها �لدول �لنامية. ذلك 
�أن ن�صاء �لبلد�ن غير �لإ�صالمية يو�جهن �أو�صاعا مترتبة على �لفقر وغياب �لديمقر�طية، �أما ن�صاء �لعالم 
�لإ�صالمي فهن �صحايا �لثقافة و�لأعر�ف �لتي تتحكم في تحديد �لت�صور�ت �ل�صائدة حول �لمر�أة، تلك 
�لثقافة �لتي تدعم �صورة �لمر�أة كم�صدر للغو�ية ومجرد ج�صد، فهي خادمة في منزل زوجها وله كل 
�لحق في تاأديبها، كما �أنها عر�صة لالنتهاك ول يحق لها �لتعبير عن �لرف�س، ومن �لموؤ�صف ��صتخد�م 
�لإ�صالمية  �لتعاليم  تغييرها. وبهذ� غدت  �إلى  �صبيل  يبقى من  دينية حتى ل  و�إ�صباغه م�صروعية  �لعنف 
�لممار�صات  تلك  �صارت  حتى  �لن�صاء  لها  تتعر�س  �لتي  و�لتهمي�س  �لعنف  �أ�صناف  لكل  �صرعيًا  �صندً� 
�لحقيقة  وفي  للدين،  �لأيديولوجية  و�لتوظيفات  �لخاطئة  �لجتهاد�ت  بفعل  �لدين  من  جزءً�  �لم�صينة 
�أفرد  �أيما تكريم حتى  �أن �ل�صريعة �لإ�صالمية بريئة من كل ذلك فلقد كرم �لدين �لإ�صالمي �لمر�أة  نجد 
�لقر�آن �لكريم �صورة طويلة للمر�أة، وهي �صورة �لن�صاء، تحدث فيها عن حقوقها وو�جباتها، و�إذ� كانت 
�لآر�ء �لفقهية �لتي �أنتجتها ع�صور خلت قد �ت�صمت بالنغالق و�لت�صدد تبعا لم�صتوى �لوعي و�لتطور 
�لمجتمعي، فاإن �لآر�ء و�لمو�قف �لتي تتبناها �لجماعات �لإ�صالمية حاليا وبع�س رجال �لدين، لي�س لها 

من مبرر غير �ل�صعي �إلى كبح عملية �لتطور �لتي تعرفها مجتمعاتنا.
 وهذ� ي�صعنا �أمام �صخرية �لتاريخ و�لقدر، �إذ في �لوقت �لذي تتفاعل �لأنظمة �لعربية �لحاكمة 
�لن�صائية �لمتعارف عليها دوليًا، نجد  �إلي �لحقوق  �إلى �لو�صول  �إيجابيا مع �لمو�ثيق �لدولية وت�صعى 
�لمر�أة  باأو�صاع  �أ�صا�صًا  تهتم  �لتي  �لتغيير  محاولت  لكل  ب�صر��صة  تت�صدى  �لإ�صالمية  �لتجاهات  �أن 
�لمجتمعي �لمالحق  �لعنف  �أ�صكال  �لمر�أة ومن بين  للعنف �صد  �آخر تكر�س  �أو  وحقوقها، وهي ب�صكل 
للمر�أة، �لتحر�س �لجن�صي و�لذي يقف خلفه �أ�صباب عديدة ،منها كما �صبق وذكرنا ثقافة �لمجتمع وغياب 

�لو�زع �لديني وغياب �لقانون و�لإفالت من �لعقاب. 
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كما �أكدت �لأ�صتاذة "�أمل" �نت�صار ظاهرة �لتحر�س �لجن�صي، و�لذي �أ�صبح طوفانًا يجتاح بالدنا 
�لعربية، ففي دولة �ليمن على �صبيل �لمثال هناك 90% من �لن�صاء يتعر�صن للتحر�س وتن�صب �لأ�صباب 
�إلي �لمر�أة بادعاء �أن �ل�صكل و�لر�ئحة و�ل�صلوك ما هي �إل دعاوى للتحر�س، بينما 99% من ن�صاء �ليمن 
�لعك�س �صتجدون  �لتحر�س؟ على  �لمظهر من  �لتخفي فهل حماهن هذ�  �أ�صكال  بال�صو�د وكل  مت�صحات 
�ألو�ن منقو�صة.ثم  �أكثر تزينًا وبها  �أن �لرجال يدعون �لن�صاء للتحر�س بهم فمالب�س �لرجال  في �ليمن 
�لكحل و�لحناء و�لرجل �ليمني �أكثر تزينًا و��صتفز�زً� للن�صاء ومع ذلك يظل �لدعاة في �لم�صاجد يكر�صون 

�لخطاب �لديني للعن �لن�صاء كل �أ�صبوع في �صالة �لجمعة، و��صفين �إياهن بالعاريات و�لفا�صقات.
فارتد�ء �لحجاب من عدمه، و�رتد�ء �لألو�ن �لز�هية كلها نقاط �تخذت مبرر�ت لجرم �لتحر�س 
بالن�صاء، ولكن ذلك لي�س مبرر حيث �إن هناك ن�صاء كبير�ت في �ل�صن غير متبرجات يتعر�صن للتحر�س 
،�لأمر لي�س له عالقة بالزى، فكثير� ما نجد رجال �لدين يدعون �لن�صاء لرتد�ء زى معين لوقاية �أنف�صهن 
يتعر�صن  و�لمنقبات  �لمحجبات  من  فالعديد  �صحيح  �لقول  هذ�  نعتبر  �أن  يمكن  ل  لكن  �لعتد�ء،  من 

للتحر�س، وهذ� ما �أثبتته �لدر��صات �لمختلفة.
و�أكدت �أ�صتاذة "�أمل" �أنه يمكننا �لقول باأن للدعاة ورجال �لدين دورً� كبيرً� في تر�صيخ �صورة 
باأدو�رهم  �لقيام  عليهم  يتوجب  لذ�  للتحر�س،  تعر�صها  في  �ل�صبب  هي  لي�صت  فالمر�أة  للمر�أة،  خاطئة 

�لمنوطين بها، و�أولها تغيير هذه �ل�صورة �لخاطئة عن �لمر�أة .
 فاأحيانا يبد�أ �لتحر�س من �لأهل و�لمحارم �لآباء و�لإخوة و�لأعمام و�لأخو�ل، وهناك حالة في 
�لأب  �ل�صرطانية، وهناك  بالحالت  �أ�صبه  باليمن عن جد �غت�صب حفيدته و�لحالت  �لمحافظات  �إحدى 
�لذي �غت�صب بناته، فيت�صح من ذلك �أن لدينا �أمر��صا �جتماعية توؤثر �أيما تاأثير لي�س فقط على �لن�صاء 

ولكن �أي�صا على �لأطفال مدى �لحياة .
هناك م�صكلة حقيقية ولبد من تدخل �لمجال�س �لمحلية و�لم�صايخ و�لخطوة �لأولي هي �لبوح وعدم 
�ل�صمت، و�أن تتحلي �لمر�أة بال�صجاعة فلي�صت هي �لمذنبة، وعلى �لمتحر�س �أن يدفع �لثمن بال�صتنكار 
و�لعقاب �لقانوني، لبد من وجود منظمات تدعم �لن�صاء وتوفر ماأوي لكثير من �لن�صاء �لالتي تعر�صن 
للتحر�س و�أ�صبحن  �إنما ملك �لرجل لأننا عر�صة  لي�س ملكنا  للتحر�س ولم يجدن ما يوؤويهن، فال�صارع 
�أ�صير�ت لحالة من �لخوف و�لرعب . من �ل�صروري �أن تقوم �لدولة بدورها بدء� من حماية �لمر�أة في 
�ل�صو�رع و�لأماكن �لعامة عن طريق �لتو�جد �لأمني، حتى و�صع و�صياغة �لقو�نين �لتي تحارب هذه 

�لجريمة و�لت�صديد على �لعقوبات حتى ت�صتاأ�صل هذه �لجريمة تماما.
للتدريب  �لجميع  قبل  �لمعلم  منظمة  رئي�س  محمد،  �لدين  بدر  زينب  �لدكتورة  و�صاهمت 
�لمتعددة  �لن�صاء و�أ�صكاله  �لعنف �صد  "علم" �ل�صود�ن بتقديم ورقة بحثية ركزت فيها على  و�لبحوث 
وبع�س �لأعر�ف �لعربية �لتي تدين �لمر�أة، وتحملها �صبب �لعنف �صدها حتى تتحول من �صحية مجني 

عليها �إلي جاٍن "كما يحدث في �ل�صود�ن مع �لفتاة �لمغت�صبة".
 وقد بد�أت �لدكتورة زينب بتعريف �لأمم �لمتحدة للعنف باأنه "�أي فعل عنيف قائم على �أ�صا�س 
�لجن�س، وينجم عنه �أو يحتمل �أن ينجم عنه �أذى �أو معاناة ج�صمية �أو جن�صية �أو نف�صية للمر�أة بما في ذلك 
�لتهديد باقتر�ف مثل هذ� �لفعل �أو �لإكر�ه �أو �لحرمان �لتع�صفي من �لحرية �صو�ء وقع ذلك في �لحياة 

�لعامة �أو �لخا�صة".
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و�ل�صتم  كال�صب  متعددة  ومظاهر  �أ�صكاًل  تتخذ  �لعنف  ظاهرة  فاإن  �لميد�نية  للدر��صات  ووفقًا 
�لبنات  بين  و�لتمييز  �لزو�ج،  على  �لإكر�ه  في  ذلك  يتمثل  كما  و�لقتل،  �ل�صرب  �إلى  و�صوًل  و�لتهديد 
و�لأولد في �لمعامالت، و�لحرمان من �لتعليم و�لنتفاع بالخدمات �لعامة، و�لطالق �لتع�صفي، و�لحرمان 
من �لمير�ث، ومن �أ�صكال �لعنف �لمجتمعي �لغت�صاب و�لتحر�س �لجن�صي، و��صتمر�ر �لتمييز في بع�س 

�لقو�نين، و�لإق�صاء �أو �لتهمي�س من مو�قع �صنع �لقر�ر.
و�أكدت �لدكتورة زينب �أن هناك �أ�صبابًا عديدة تقف ور�ء هذ� �لعنف �لم�صلط على �لمر�أة، من بينها 
�لثقافة �لمناه�صة للمر�أة و�لتي كثير� ما تجعلها وكاأنها م�صاع لي�س لها حقوق و�إنما مطالبة فقط بكل 
�لإعالم  يقدمها  �لمر�أة،فهناك �صورة م�صوهة  �لعنف �صد  تر�صيخ  لالإعالم دور� في  �أن  كما  �لو�جبات، 
�لنمط  �إنتاج  �لدر�ما  وتعيد  للمر�أة  �لنمطية  �ل�صورة  يكر�س  فهو  �لمرئي،  وبالأخ�س  للمر�أة،  �لعربي 
�لأبوي، كما �أن هناك تركيزً� على توثيق �لنماذج �لنمطية �لمتحيزة �صد �لمر�أة، فتظهر �لمر�أة معتمدة 
على �لرجل وينح�صر دورها في �لإنجاب، كما �أن �لإعالم �لعربي لم يبرز �لمر�أة �لعالمة و�لم�صئولة وربة 

�لمنزل �لمبتكرة وغير �لتقليدية، ولكنه �آثر تكري�س �ل�صورة �ل�صائعة في �لأذهان ولم يهتم بالتغيير.
باعتبارها مجرد ج�صد،  �لعربي  عالمنا  في  �لمر�أة  مع  �لتعامل  يتم  �أنه  زينب  �لدكتورة  �أكدت  ثم 
يتمثل في  للمر�أة  �لجن�صية  للحقوق  هناك خرقًا  �أن  كما  بالدونية،  �لإح�صا�س  �لن�صاء  في  يغر�س  ود�ئمًا 
�لفتاة، هذ�  بو�أد  للعار  باعتبارها غ�صاًل  �لتعامل معها  يتم  �ل�صرف و�لتي  �لفتيات، وكذلك جر�ئم  ختان 
�لفتاة وهي حية ب�صبب  �ل�صود�ن، و�لتي يتم فيها و�أد  للفتيات في مجتمعاتنا �لعربية ومنها  ما يحدث 
�ل�صرف ف�صال عن �صربها وتزويجها بالإكر�ه، وتختلف جر�ئم �ل�صرف من دولة عربية �إلى دولة �أخرى.

 �أما عن �أ�صو�أ �أ�صكال �لعنف �لمجتمعي، فهو �لغت�صاب و�لتحر�س �لجن�صي، ولجريمة �لغت�صاب 
بع�س �لقو�نين �لخا�صة بها، �إل �أنه لز�ل ي�صكل �أ�صد �أنو�ع �لنتهاك للمر�أة وبحاجة �إلي عقوبة �أق�صي 
هنا،  �لماأ�صاوية  و�لملهاة  �لمغت�صب  من  �لبنت  بتزويج  ينتهي  �ل�صود�ن  في  و�لغت�صاب  ردعًا،  و�أكثر 
�غت�صبها،  فتاة  من  �لزو�ج  يرف�س  �إنه  �ل�صحية، حيث  من  يتزوج  باأن  �لمغت�صب  �إقناع  هي محاولت 
�أما عن �لتحر�س �لجن�صي فهو ق�صية مدفونة، حيث تو�جه �لن�صاء �لعديد من �لتحر�صات و�ل�صتغالل، 
وهناك ق�صور و��صح في مو�جهة �لتحر�س �لجن�صي فلي�س هناك �أية قو�نين ب�صاأنه، ومما ل�صك فيه �أن 
�لن�صاء بحاجة لأن ي�صكلن �صغطًا لإقر�ر قو�نين ُتجرم �لتحر�س وتعاقب �لمتحر�س عقابًا ر�دعًا، فجميع 
للتحر�س،  �أكثر عر�صة  �لفقيرة  �لطبقات  للتحر�س، و�إن كانت  يتعر�صن  �لفقيرة و�لغنية  �لطبقات  ن�صاء 
�لقوة، ففي  �لتحر�س ومفهوم  �أن هناك عالقة بين  �لمهمة منها،  �لنقاط  �إلي بع�س  �لإ�صارة  وهنا تجدر 
مجتمعاتنا �لعربية �لرجل د�ئما هو �لأقوى، و�لأخت �لأ�صغر هي �لم�صئولة عن خدمة �لإخوة �لذكور 
ور�حتهم، فين�صاأ �لولد على هذه �لثقافة، وينظر لأخته وللمر�أة عامة بعد ذلك على �أنها �لمخلوق �لأ�صعف 

و�أنها خلقت لتلبية رغباته.
 وفي م�صاألة �لتحر�س، �إذ� باحت �لمر�أة بما تعر�صت له من تحر�س يعتبرها �لآخر هي �لم�صئولة 

عن ذلك، بينما يفلت �لجاني من �لعقاب ب�صبب غياب �لقو�نين �لتي تجرم ذلك �لفعل �لقبيح.
�لعزيز  عبد  �لملك  جمعية  �إد�رة  مجل�س  رئي�س  �لو�يلي،  محمد  �لجوهرة  �الأ�صتاذة  وقدمت 
�لخيرية �لن�صائية "عون"، �لمملكة �لعربية �ل�صعودية ورقة بحثية مهمة ت�صمنت مقاربة على ��صتحياء 
لمو�صوع �لتحر�س من خالل �لتركيز على �لتحر�س �صد �لأطفال و�آثاره، و�لتركيز على �لعنف �لأ�صري، 
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ولكنها لم تتطرق مبا�صرة �إلي مو�صوع �لتحر�س �لجن�صي بالمر�أة، نظر� لما يعانيه �لمجتمع �ل�صعودي 
من �صغوط �جتماعية، وقد عرفت في �لبد�ية �لعنف �لأ�صري باأنه "�صلوك موجه للمر�أة �صو�ء كانت هذه 
�لمر�أة زوجة �أو �أمـًا �أو �أختاُ �أو �بنه، ويت�صم بدرجات متفاوتة من �لتمييز و�ل�صطهاد و�لقهر و�لعدو�نية 
�صو�ء"،  حد  على  و�لأ�صرة  �لمجتمع  في  و�لمر�أة  �لرجل  بين  �لمتكافئة  غير  �لقوة  عالقات  عن  �لناجم 
�ل�صلطة  �أعطـى  �لذي  �لحديث،  �لمجتمع  في  �لمر�أة  �أو�صاع  على  طر�أت  �لتي  �لتغــير�ت  من  وبالرغم 
�لمطلقـة للرجل وفر�س علـى �لمر�أة �لخ�صوع، فهي في هذه �لحالة تعاني من قهر م�صتمر يبد�أ في بيتها 

وينتقل �أ�صد عنفًا �إلى بيت زوجها. و�لمر�أة غالبًا ما تتحمل كل ما يقع عليها من �أعباء.
كما �أن �لمجتمع يلعب دورً� رئي�صيًا في تفاقم هذه �لجريمة، حيث �أن، �لخلفية �لتي ين�صاأ عليها 
�لمطلقـة في ممار�صة  �لحرية  �لتاأديب تمنحـه  �أ�صاليب  له كاأحد  باأن �صرب زوجته حق م�صروع  �لرجل 
�لعنف، �إ�صافة �إلى �لعاد�ت و�لتقاليد �لتي تعد محفز�ت رئي�صية للعنف، حيث �إن �لثقافـة �ل�صائـدة توجب 
على �لمر�أة �لتحمل، وهذ� ما جعل �لمر�أة تلتزم �ل�صمت وتحجـم عن �لتبليغ عن �لعنف �لو�قع عليها، 
�لرجل  �إلى �صف  �لأحيان  �أغلب  في  تقف  �لتي  �لأخرى  �لجهات  من  �لم�صاندة  عدم وجود  �إلى  �إ�صافـة 
�صو�ء في �لمحاكم �أو �أق�صام �ل�صرطــة، كما يوؤكد �لمخت�صون �أن عدد �لن�صاء �لالتي يتعر�صن للعنف في 
ت�صاعد، و�أ�صارو� �إلي ذلك بتقارير عالمية، حيث ذكرت تقارير �صادرة عن منظمة �لعفو �لدولية وجود 

مليار �مر�أة في �لعالم يتعر�صن للعنف ب�صتى �صوره بما يعادل ثلث ن�صاء �لعالم.
ومن �أ�صكال �لعنف �الأ�صري: 

 1. ج�صدي.
 2. نف�صي. 

 3 . �جتماعي.
 4. جن�صي )�لتحر�س �لجن�صي(.

وقد  وغيرها(.  �لقت�صادي  �لبيئي  و�لعلمي  )�لتعليمي  �لعنف  من  كثيرة  �أخرى  �أنو�ع  هناك  وبالتاأكيد 
تحدثت بعد ذلك عن �لتحر�س �لجن�صي ب�صكل عام، حيث قالت �إنه من �لمالحظ �رتفاع �لتحر�س �لجن�صي 
بقـوة في كل من �لمجتمعات �لتي تت�صم بالنغالق �ل�صديد، و�لف�صل �لتام بين �لجن�صين وتلك �لأخرى 
�أن هذه �لأمور يحرم �لحديث  �لتي تت�صم بالنفتاح �ل�صديد و�لت�صيب و�لنفالت، وتكمن �لم�صكلة لدينا 
فيها في مجتمعاتنا وتحاط ب�صرية تامة وتكتم �صديدين، وغالبا ل تتوفر �إح�صاء�ت دقيقة لهذه �لظاهرة 
�أو تلك مما يدخل تحت بند �لم�صكوت عنه، بل �إن �لمجتمـع ي�صت�صيط غ�صبًا لو حاولنا ت�صليط �لأ�صو�ء 

على هذه �لظو�هر �لخطيرة �أو و�صعها تحت منظار �لبحث و�لدر��صة.
�إنه  فقالت  �ل�صلبية،  و�آثاره  بالأطفال  �لجن�صي  �لتحر�س  �إلي  "�لجوهرة"  �لدكتورة  تطرقت  ثم 
بح�صب در��صة �أعدها �لدكتور على �لزهر�ني �لحا�صل على درجة �لدكتور�ة في )�صوء معاملة �لأطفال 
و�لمر�هقين( من ق�صم �لطب �لنف�صي بجامعة �أدنبرة با�صكتلند�، حيث تو�صل �إلى �أن 22.7 % من �أطفال 
�لمملكة �لعربية �ل�صعودية قد تعر�صو� للتحر�س �لجن�صي، و�أن 62.1% رف�صو� �لإف�صاح عن �لأ�صخا�س 
�لذين �أ�صاءو� �إليهم، وترجع �لدر��صة ذلك �إلى ح�صا�صية �لعالقة �لتي تربطهم بهم. �إل �أن 16.6 % قالو� 
�أن �لأقرباء هم �لذين �أ�صاءو� لهم جن�صيًا بينما قال 4.8 % �إن �إخوة من فعل بهم ذلك ،و12.3 % �أ�صدقاء، 

و2.1% معلمين، بينما تنخف�س �لن�صبة �إلى1 % لكل من �لآباء و�لأمهات.
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بعد  ما  �آثار  مع  �لتعامل  هو  �صعوبة  �لإ�صكاليات  �أكثر  من  �أن  "�لجوهرة"،  �لدكتورة  تابعت  ثم 
�لتخل�س من  �أبدً�  ت�صتطيع  ل  وقد  �ل�صحية  نف�س  على  �لب�صعة  ب�صماتها  تترك  لأنها  �لجن�صي  �لتحر�س 
�ل�صعور بالدونيـة، و�إح�صا�س قاتل بالذنب لأنها  باإحكام. ف�صال عن  �آثارها �لأخطبوطية �لمطبقة عليها 
�ل�صحية و�لعتقاد باأنهــا �صريك للجاني في جريمته ب�صكل �أو باآخر. ولذلك يتحتم علينا �أن نحاول �أن 
نق�صي على �لم�صكلة من د�برهـا وذلك بتوفير �صبل �لوقاية منها، وياأتي على ر�أ�صها �لك�صف و�لحديث 
عن �لم�صكوت عنــه بتوعية �لأطفال و�لنفتاح على �لتحدث معهم عن هـذه �لأمور �لح�صا�صة و�لخطـيرة، 
وتثقيفهم وتغذيـة �صعورهم بالكر�مة �لإن�صانية وتوعيتهم بطرق �لدفاع عن �أنف�صهم و�لوقوف ب�صالبة 
وحزم في وجه من يحاول �أن يتحر�س بهم جن�صيا، ويجب �أن ن�صتفيد من تجارب �لآخرين في عالج هذه 
�لم�صكالت، فقد و�جهت �لمجتمعات �لغربية هذه �لظاهرة ب�صالح ما�ًس وفّعال وهو �ل�صر�حة و�لتثقيف 
�لتحر�س  عن  تتحـدث  �لتي  �لحمالت  وكثافــة  �لمد�ر�س،  منابر  على  �لإعالم ومن  و�صائل  عـبر  و�لتوعية 
�لجن�صي وغالبا ما تتبلور هذه �لحمالت في تعزيز �ل�صعور بالكر�مـة �لإن�صانية، وكيف يقول �لطفل �أو 
�لمر�هق ل لمــن يحاول �أن ينتهـك حرمة ج�صده �أو يمتهن �إن�صانيتـه، ومن خالل تلك �لحمالت ن�صاعد من 
�لتبعات  من  �لتخل�س  على  م�صاعدته  ثم  �لدو�مـة،  تلك  بر�ثن  من  ونخل�صـه  �لجن�صي  للتحر�س  يتعر�س 

�لنف�صيـة �لناتجـة عن �لتحر�س �لجن�صي ونتائج ذلك �لفعل �لمدمر.
�لطفل  تجرح  ل  �لجن�صية  فالثقافة  �أعمارهـم  مع  يتنا�صب  بما  �لأبناء  تثقيف  بمكان  �لأهمية  ومن 
وغالبا ما يكون تاأثيرها في �صلوكه �إيجابيا، ومثال ذلك �أل ي�صمح لأحد �أن يقترب من ج�صمه، �إخبار �لو�لد 
�أو �لو�لدة عندما يعر�س عليه �أي �صخ�س �صورة مخلة ،�أو حينما يك�صف له جزءً� من ج�صم ل يك�صف في 
�لمعتاد �أو عندما يقدم له هدية معينة، و�أل يركب �لطفل مع �أي �صخ�س �صوى من ياأذن له و�لده بالركوب 

معه، عدم �لذهاب �إلى �أي مكان دون علم �لو�لدين.
تزود  �صاخنة  خطوطًا  �لعربي  بالعالم  �لإن�صان  حقوق  جمعيات  توفر  �أن  تتمني  �إنها  قالت:  ثم 
بالمخت�صين �لنف�صيين حتى ي�صاعدو� �ل�صحايا على �لتمل�س من �أنياب من يتحر�صون بهم جن�صيا، وكذلك 
م�صاعدة �صحايا �لعنف �لأ�صري وخادمات �لمنازل �لالتي يتعر�صن لالإ�صاءة �لج�صدية و�لمعنوية، خا�صة 
بعد �نت�صار هـذه �لظاهرة ب�صورة م�صتهجنة ومرفو�صــة، وتعريف هوؤلء �ل�صحايا بحقوقهم �لإن�صانية، 
و�لتثقيف  �لتوعية  ثم  �ل�صحيح،  �لطريق  على  �لإن�صان  و�صع  بد�ية  هو  بالحقوق  �لتعريف  �إن  حيث 
و�ل�صر�حة �لتامــة في �لتحـدث عن هذ� �لمو�صوع �لمهم جدً�، و�إل فالعاقبة وخيمة و�لنتيجة مجتمعات 

متخمة باأمر��س تتلب�صها ول تملك من قب�صتها فكاكــا ول من �آثارهــا �لمدمرة مهربـــًا. 
�صد  �لعنف  عن  �لحديث  حيث  من  �ل�صعودي  �لمجتمع  ي�صهدها  �لتي  �ل�صغوط  من  �لرغم  وعلى 
�صد  �لعنف  على  �لق�صاء  نحو  �تخاذها  تم  �لتي  �لن�صاء فقد عر�صت �لدكتورة "�لجوهرة" للخطو�ت 

�لمر�أة في �لمملكة �لعربية �ل�صعودية، ومنها:
•	قامت �لمملكة �لعربية �ل�صعودية ممثلة في وز�رة �ل�صئون �لجتماعية باإن�صاء بما ي�صمى باإد�رة 
�لحماية �لجتماعية، وهناك تعاون قائم بين �إد�رة �لحماية �لجتماعية بمنطقة �لق�صيم وجمعية 
�لملك عبد �لعزيز �لخيرية �لن�صائية )عون( ببريده من خالل د�ر �ل�صت�صافــة �لتابعة للجمعية 
و�لتي ت�صتقبل �لعديد من �لن�صاء و�لفتيات �لالتي يتعر�صن للعنف و�لإيذ�ء ويتم ��صتقبال تلك 

�لحالت �لتي يتم تحويلها من قبل �لجهات �لمعنيــة وذ�ت �لعالقـة. 
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ن�صاطها  بدء  منــذ  تلقت  وقد  �ل�صعودية،  �لعربية  بالمملكة  �لإن�صان  حقوق  جمعية  �أن�صاأت  •	كما 
وحتى �لفترة �لحالية �أكثر من 1164 ق�صية متعلقـــة بالعنف �لأ�صري.

�لأ�صري. حيث  �لعنف  بتجريم  �أفتى  ديني  عالم  �أول  هو  �ل�صعودية  �لعربية  �لمملكة  مفتي  •	كان 
لما يترتب على ذلك من  �لذنوب و�لآثام  �لجر�ئم و�أكــبر  �أكـبر  ُيعـد من  �لأ�صري  �لعنف  �أن  �أكد 
�للكترونية(  �لقت�صادية  )�صحيفة  �لموؤلمة  و�لنتائج  �لكثيرة  و�لمفا�صــد  �لعظيمــة  �لأ�صر�ر 
وطالب �صماحـة �لمفتي باإبالغ �لجهات �لمخت�صة بمن يرتكب �لعنف �لأ�صري وهكذ� �أ�صبح له 

حكم �صرعي يتطلب عقوبة �صرعية.
•	�أحيت �لمملكة �لعربية �ل�صعودية �ليوم �لعالمي لمناه�صــة �لعنف، وقد جـاء ذلك في وقت مبكر  
ب�صبب �ل�صدى �لذي �أحدثته �لفتوى �لتي �أ�صدرها �ل�صيخ عبد �لمح�صن �لعبيكان و�لتي نجحت 

في �إلقاء �ل�صوء على �لعنف �لذي تتعر�س له �لمر�أة في �لمجتمع �ل�صعودي. 
جل�صتــه  في  �لعزيز  عبد  بن  �هلل  عبد  �لملك  �ل�صعـودي  �لعاهل  برئا�صة  �ل�صورى  مجل�س  •	�أكد 
�لأ�صبوعية بالريا�س في 3 نوفمبر 2008م حفظ حقوق �لمر�أة وتعزيز دورها، ومنع �أي عنف 

قد تتعر�س له و�لعمل على زيادة وعيها بحقوقهـا.
•	تمت �إقامة �للقاء�ت وور�س �لعمل و�لندو�ت من عدة جهات منها برنامج �لأمان �لأ�صري �لوطني 

بالريا�س للبحث في ق�صايا �لعنف �لأ�صري و�لعمل على �إيجاد �لحلول لها. 
•	 وجود �إد�ر�ت �لحماية �لجتماعية في �لمناطق �لمختلفة من �لمملكة �أعطى للمر�أة �لتي تتعر�س 

للعنف و�لإيذ�ء �لفر�صة لعر�س م�صاكلها على �لمخت�صين.
بالتفاعل  �ل�صعودية  �لعربية  بالمملكة  �ل�صرطة  من جانب  و�لعتد�ء�ت  �لتحر�س  ق�صايا  •	تحظى 

وتتعامل معها بجدية ويتم �لتحقيق فيها لك�صف �لوقائع و�لمالب�صات .
•	 كما تم �لحكم على �صاب �صعــودي عمد �بتز�ز فتــاة �صعودية من خـالل �خـتر�ق بريدهــا �للكتروني 
وتهديدها وقد تم �لنطق بالحكم من �لجل�صة �لأولى ل�صتيفاء �لق�صية جميع �ل�صروط، حيث حكم 
على �لمتهم بال�صجن �صنة وع�صرة �صهور، بالإ�صافة �إلى غر�مة مالية قدرها خم�صون �ألف ريال 

و200 جلدة.
وقد و�صحت د."�لجوهرة" في خاتمة �لورقة �أن �لتحر�س �لجن�صي قد �أخذ حيزً� كبيرً� من �لنقا�س 
وكان من بين �لأ�صباب �لتي طرحت �أثناء �لنقا�س مالب�س �لفتيات �ل�صاخنة، بينمـا �أرجع �لبع�س �لظاهرة 
�إلى زيــادة معدلت �لفقر، �لحقيقة �أن هذه �لأ�صباب قد تكون مجموعة فاعلــة في تنامي �لظاهرة، لكنها 

ل ت�صلح لأن تكــون مــبررً�. 
�لنف�س  وعلم  �لإن�صان  وعلم  �لجتماع  علم  ق�صم  رئي�س   ، ريزو  هيلين  �لدكتورة  ركزت  بينما 
�و  �لقامعة  �لبيئة  في  �لجتماعية  للحركات  كيف  على  بالقاهرة  �لأمريكية  بالجامعة  و�لم�صريات 
�ل�صتبد�دية  و ترتيباتها )مثل �لحتجاج �أو �لعنف( �أن توؤدي �إلى �لتغيير �لثقافي  في ظل هذه �لبيئة 

�لقامعة.     
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ثم �أ�صارت �إلي حالة �لمركز �لم�صري لحقوق �لمر�أة و حملته �صد �لتحر�س �لجن�صي لتو�صيح �أنه 
بال�صعي �إلى �لتغيير �لجتماعي حتى �لنظام غير �لم�صتجيب ن�صبيًا من �لممكن �لتفاو�س معه و بالتالي 
تعطي  ل  �ل�صتبد�دية  �لأنظمة  �عتبار  مع  روتينية.  قنو�ت  عبر  �لعمل  �أجل  من  للحركات  �لحافز  يتوفر 
�لإ�صتر�تيجية  �لترتيبات  ما هي  �لتالي:  �ل�صوؤ�ل  ولقد طرحت  م�صاحة لالحتجاج   �أي  �لأمر  في حقيقة 
�لتي تتبعها �لحركات �ل�صاعية �إلى �لتغيير �لثقافي في �لدول �ل�صتبد�دية؟ و بما �أن �لدولة تعتبر غير 
م�صتجيبة عمومًا لالحتجاجات و �لر�أي �لعام في �لأنظمة �ل�صتبد�دية فباأي �صكل من �لأ�صكال تتفاعل 
�لحركات في مثل هذه �لمجتمعات مع �لدولة؟ عند فح�س هذه �لأ�صئلة فاإننا ن�صاهم في �لأدبيات �لمعنية 
بالحركات �لجتماعية في �لبيئة �لقامعة و ل�صيما �لحركات ذ�ت �لأهد�ف غير �لموؤ�ص�صية. عالوة على 
ذلك ن�صيف مجالين من �لمعروف �لفتقار �لملحوظ لهما و هما: �لحركات في �ل�صياقات غير �لغربية و 

�أثر �لعولمة على �لحركات �لن�صائية.  
لمدة  �لمر�أة  لحقوق  �لم�صري  بالمركز  �لخا�صة  للحملة  �لم�صاركين  مر�قبة  من  �لبيانات  تاأتي 
�إجر�ء  و  في 2007  �لإعالمية  �لم�صادر  بتحليل محتوى  �لقيام  كذلك  و  نوفمبر 2006  من  �بتد�ء  عام 
مقابالت متابعة في 2007 و كذ� ح�صور �لموؤتمر �ل�صحفي �لخا�س بالمركز �لم�صري لحقوق �لمر�أة في 
يوليو 2008.و�لذي  يعتبر  مثال لمنظمة غير حكومية ت�صعى من �أجل تغيير ثقافي، حيث جعلت �لهدف 

�لرئي�صي لحملتها �صد �لتحر�س �لجن�صي هو تغيير �لمعتقد�ت و �ل�صلوكيات �لجتماعية. 
  ثم تطرقت بعد ذلك  �إلي  �لعولمة و �لحركات �لن�صائية في �ل�صياقات غير �لغربية و دور �صبكات 
�لت�صال �لعالمية و تاأثيرها على �لحركات خ�صو�صًا في �ل�صياقات غير �لغربية حيث تنطوي �لعولمة 
�إلى مو�قف تت�صم بعدم  على م�صامين هامة بالن�صبة لح�صد �لقوة �لن�صائية و ذلك لأنها ُتعر�س �لمر�أة 
�أكثر  �أن ت�صير �لمجتمعات على در�ية  �أرجاء �لعالم. و بمجرد  �لم�صاو�ة بينها و بين �لرجل في �صتى 
بالعالقات ما بين �لجن�صين في �لدول �لأخرى فاإنها ت�صبح �أقل �حتماًل في تقبل �لأدو�ر �لتقليدية للمر�أة. 
حقوق  "نظام  عليهما  �أطلقت  �لذين  و  �لن�صائية  �لحركات  على  للتاأثير  �أ�صا�صيين  مجالين  وهناك 
�لأمم  من  كل  يت�صمن  �أنه  على  �لإن�صان  حقوق  نظام  �لعالمية." ُيعرف  �لن�صائية  �لإن�صان" و"�لحركة 
�لخطابات  على  �لعالمية  �لن�صائية  �لحركة  تحتوي  بينما  �لدولية  �لحكومية  غير  �لمنظمات  و  �لمتحدة 
�لن�صائية و �لحركة �لن�صائية �لدولية و �ل�صبكات �لن�صائية �لعابرة للحدود �لوطنية ففي �لوقت �لذي قد 
تكون �لعولمة فيه مهمة لجعل �لمر�أة على در�ية بالحتمالت �لبديلة لها و �لمرتبطة بالعالقات �لقائمة على 
�أ�صا�س �لنوع �لجتماعي، يلقي بع�س �لباحثين �ل�صوء على �لهتمام �لكبير �لذي تم �إعطائه للتف�صير�ت 
�إلى  �لباحثون  هوؤلء  يدعو  �لمحلية.  �ل�صياقات  تجاهل  �لمقابل  في  تم  بينما  �لن�صائية  للحركات  �لكلية 
"�لحد من �لمز�عم ذ�ت �لطابع �لعالمي حول عملية تعبئة �لمر�أة و كذلك �إلى �لمزيد من �لإهتمام باإ�صفاء 

�لطابع �لنظري على ما هو محلي و خا�س.
 ولطالما كانت �لمجموعات غير �لحكومية مثل منظمة �لعفو �لدولية و منظمة ر�صد حقوق �لإن�صان 
لها  تتعر�س  �لتي  �لإنتهاكات  عن  �لإعالن  و  �لإن�صان  لحقوق  �لدولية  �لمعايير  تعزيز  في  هامة  م�صادر 
عر�س  في  �أهمية  �أكثر  كانت  �لدولية  �لحكومية  غير  �لإن�صان  حقوق  منظمات  �ن  �ل  �لإن�صان.   حقوق 
�نتهاكات حقوق �لإن�صان و دعم معايير حقوق �لإن�صان عن غيرها. و قد �كت�صبت �لكثير من تلك �لمنظمات 

�أو�صاع ر�صمية كم�صت�صارين لالأمم �لمتحدة. 
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�إن �إ�صفاء �لطابع �لعالمي على �لحركات �لن�صائية �إنما وفر �لدعم و �لمو�رد للحركات و �لمنظمات 
�لعاملة من �أجل تمكين �لمر�أة على �لم�صتوى �لمحلي غير �أنه حدثت حركة �إرتجاعية �صد بع�س �لحركات 
�لن�صائية في �ل�صرق �لأو�صط باإتهام �لإ�صالميين و غيرهم من �لمجموعات �لمحافظة للن�صطاء في مجال 
غير  �لغربية  �لن�صائية  �لنظرة  لفر�س  محاولتهم  و  �لإ�صالم  �صد  و  �لتقاليد  �صد  بعملهم  �لمر�أة  حقوق 
�لموثوق فيها ثقافيًا على مجتمعاتهم(. غالبًا ما يجد �لن�صاء عند ح�صدهن من �أجل حقوقهن "�أنف�صهن 
م�صتتات ما بين هوياتهن كن�صاء و هوياتهن �لثقافية كم�صلمات"  من ثم فاإن �لمنظمات غير �لحكومية 
�أن تو�زن ما بين عالقاتها  �لمر�أة عليها  �لمركز �لم�صري لحقوق  �لمر�أة مثل  �لمعنية بحقوق  �لمحلية 
�لدولية و جعل �أن�صطتها ذ�ت �صلة بال�صياق �لمحلي �لذي تعمل فيه  ويعتبر �لمركز �لم�صري لحقوق 
�لمر�أة مثال لمنظمة غير حكومية ت�صعى من �أجل تغيير ثقافي، حيث جعلت �لهدف �لرئي�صي لحملتها �صد 
�لتحر�س �لجن�صي هو تغيير �لمعتقد�ت و �ل�صلوكيات �لإجتماعية فعند قيامها بذلك �ختارت �لدولة كاآلية 
عو�صًا عن دخولها في �صر�ع مبا�صر مع �لنظام �لمر �لذي  و�صع �لمركز �لم�صري �صمن ميز�ن غير 
متقلقل، فكان عليه �أن يظهر للموؤيدين �أنه يعمل ب�صكل م�صتقل عن �لدولة و في �لوقت ذ�ته كان عليه �أن 

ي�صمن روؤية �لدولة له على �أنه حليف و ولي�س تهديد.
�إلى ��صتغالل   عندما ت�صتهدف �لحركات �لموؤ�ص�صات في �لمجتمعات �لديمقر�طية فاإنهم ي�صعو� 
نقاط �صعفهم و ترد �لموؤ�ص�صات �لهجوم بتركيزها على نقاط �صعف �لحركات   �إل �أنه في �لبيئة �لقامعة 
من �لمحتمل للحركة �لمتحدية للدولة �أن تو�جه �لغلق. لكن عند �لتعامل مع �لدولة كحليف بهدف تحقيق 
تغيير �جتماعي ��صتطاعت حملة �لق�صاء على �لتحر�س �لجن�صي �أن تتجنب هذ� �لو�صع �لخطير �لم�صار 
�إليه في بيئة قامعة حيث تتمتع �لمجموعات �لمثيرة للتحدي بالقليل من �لدعم في �لهجوم على �لدولة، 

فاإن هذ� �لنوع من �لإ�صتر�تيجيات �إنما يمثل قدر خا�س من �لنجاح
 ولقد نجح �لمركز �لم�صري في �إظهاره �لهتمام بتحقيق �لتغيير عبر �لقنو�ت �ل�صيا�صية �لروتينية 
�لتاأثير  خالل  من  كانت  �إنما  و  ت�صادمية  تكن  لم  �لدولة  مع  �لتعامل  في  ��صتر�تيجيته  فاإن  عام  بوجه 
على  �لتاأثير  ثم  �لدولة  نظر  وجهة  فهم  �لم�صري  �لمركز  حاول  �لم�صروعات  من  �لعديد  في  �لدعوة  و 
�لحكومة من �أجل �لإ�صالح �ل�صيا�صي و �لقانوني با�صتخد�م مبرر�ت تتما�صى مع �لحكومة. على �صبيل 
�لإقت�صادية  �لحجج  من  �لعديد  �لإعتبار  في  �لم�صري  �لمركز  �أخذ  �لجن�صي  �لتحر�س  في حملة  �لمثال 
�لعمل  مكان  في  �لمر�أة  �نتاجية  و  بال�صياحة  �لمتعلقة  و  �لجن�صي  للتحر�س  �ل�صلبية  بالآثار  �لمرتبطة 
كو�صيلة لإقناع �لحكومة باإ�صالح �لقو�نين و �ل�صيا�صات )و بالتالي ت�صير �لحكومة �أكثر م�صائلًة( من 
ثم كان �لمركز �لم�صري لحقوق �لمر�أة قادرً� على �لقيام بالتعبئة لهذه �لق�صية و ذلك لأنه لم يكن ليريد 

معاد�ة �لحكومة و لكن �أر�د �لعمل �صمن �لنظام من �أجل �لإ�صالح.
 وركز �لدكتور ر�ي جورديني رئي�س مركز در��صات �لمهاجرين و�لالجئين بالجامعة �لأمريكية 
بالقاهرة في ورقته على �لتحر�س �لجن�صي كاأحد �أ�صكال �لعنف �لجتماعي �لموجه �صد �لمر�أة �لعاملة، 
ت�صاوى  �لبالد من حقوقهن ول  �لعديد من  �لقو�نين في  بالخادمات، حيث تحرمهن  �لتحر�س  وخا�صة 
بين �لخادمة �لمنزلية و�لعامالت في �لمجالت �لأخرى خا�صة �لأجنبيات منهن، حيث يتم �لتعامل معهن 
على نحو فيه �لكثير من �ل�صتعباد و�لمهانة، كما تنت�صر �صور �لعنف بحقهن بد�ية من �لتحر�س و�صوًل 

لالغت�صاب.
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�لمر�أة  لحياة  �ختر�ق  يمثله من  �لجن�صي، وما  �لتحر�س  بتعريف  ر�ي، حديثه  �لدكتور  بد�أ  وقد 
و�نتهاك و��صح، و�أ�صار �إلي �نت�صاره في كل �لدول �لعربية، و�أ�صار �إلى �أن ق�ص�س �لتحر�س �لجن�صي 
�لتي حدثت في دول �لخليج عديدة وموؤ�صفة ومن بينها �لتحر�س بالخادمات، فهناك نظرة للخادمات بها 
�لكثير من �لظلم ،حيث يعاملها رب �لمنزل على �أنها من �صمن مقتنياته ولي�صت �صخ�صًا م�صتقاًل، ومن 
�لموؤ�صف �أننا ونحن في �لقرن �لحادي و�لع�صرين ماز�ل لدى �لبع�س هذه �لنظرة و�لتي تمتد جذورها 
�إلى �لقرن �لثاني �لميالدي وكاأن �لزمن توقف عند �إهانة �لمر�أة و��صتباحتها، فالخادمات في �لمنازل يتم 
��صتغاللهن، وهناك 2 مليون خادمة تعمل في �لمنازل وكثير من �لأ�صر تعتمد عليهن ف�صال عن �لعامالت 
لبنان  ،ففي  �ل�صيئة  �لمعاملة  عن  ف�صال  �لمنزل،  �صاحب  قبل  من  تحر�س  يو�جهن  و�لالتي  �لأجنبيات، 
توجد 20 �ألف خادمة 80% منهن يتم منعهن من �ل�صفر ول يمكنهن �لخروج �إل ب�صحبة �أفر�د �لأ�صرة. 

و قد �أكد �أن �إحدي �لدر��صات �أثبتت �أن 42 % من �لعامالت في لبنان يعملن 18 �صاعة في �ليوم، 
كما �أن 34 % منهن لي�س لديهن مدة محددة لالإجاز�ت وهناك 30 �ألفًا من �لخادمات �لأجنبيات يتم تحر�س 

بهن جن�صيًا.
ويوؤكد �أن �لقانون في دول مثل لبنان �أو م�صر ي�صتبعد �لخدمة �لمنزلية من قانون �لعمل، حيث 
ينظر للخادمة على �أنها موظفة غير ر�صمية وناقلة لأ�صر�ر �لأ�صرة، فقانون �لعمل ل ي�صاوى بين �لخادمة 
�لمنزلية و�لعاملين في مجالت �أخرى، فيجب �أن نتعامل مع �لخادمات بطريقة �أخري تخلو من �لنظرة 
�أخرى  �مر�أة  وجد  �إذ�  ي�صعد  فالرجل  �لمجتمع،  في  �لذكورية  بفكرة  تتاأثر  �لمنزلية  �لدونية،و�لخدمة 
بدل من زوجته تكون د�ئما في خدمته وتحت �أمره، �صاأنها في ذلك �صاأن �لزوجة، كالهما في خدمته، 
و�لخادمات يتم �لتحر�س بهن من قبل �صاحب �لمنزل كما �أنهن يتعر�صن لعنف �صاحبة �لمنزل فيجب 

على �لقانون �أن يهتم بهذ� �لو�صع.
�إدخال تعديالت قانونية لمو�جهة م�صكلة  �أهمية �لعمل على  و�ختتم د. ر�ي حديثه بالتاأكيد على 
�لتحر�س �لجن�صي ل �صيما في مجال �لعمل وخا�صة �لعامالت في �لقطاع غير �لر�صمي، مع �لتاأكيد على 

�أهمية �لمالحقة �لقانونية لهوؤلء �لمجرمين.
�أما �الأ�صتاذة �صماح �صعيد - خبير في �لنوع �لجتماعي و�لعنف �صد �لمر�أة، م�صر قد ركزت 
في ورقتها على �لتنميط �لجن�صي �لذي لز�ل م�صتمرً� حتى يومنا هذ�،و�صرورة تغيير �لثقافة �لمعادية 
للمر�أة وكذلك �لموروث �لديني و�لعرفي �لذي يقلل من �صاأن �لمر�أة، ويوؤدي حتما �إلي �متهانها و��صتباحة 

�لعنف �صدها بمختلف �أ�صكاله. 
�أنه لز�لت هناك  �إل  �إنه برغم �لتطور �لذي نعي�صه �ليوم و�لطفرة �لحياتية و�لمعلوماتية  فقالت 
نظرة متدنية للمر�أة تنم عن ثقافة عتيدة �أبت �أن تتغير، هذه �لنظرة ما هي �إل نتاج ثقافة كر�صت �لعنف 
�صد �لمر�أة و��صتباحتها فال ز�ل �لعنف �صدها م�صتمر� بل يتفاقم يوما بعد يوم بمختلف �أ�صكاله، لقد 
��صتطاعت �لمر�أة �لعربية �أن تحرز تقدمًا ملحوظًا في �صتي ميادين �لحياة وو�صلت �إلي �أعلى �لمنا�صب، 
 �إل �أنها ماز�لت تنا�صل وتكافح ب�صبب وجود نظرة �صلبية لها في �لمجتمع فهناك موروث ثقافي �صلبي 

تجاهها يمثل عائقًا يحول دون تقدمها.
فما ز�لت  �لما�صي  �لقرن  خالل  كثير�  تتغير  لم  �لمجتمع  ثقافة  و�أكدت �لأ�صتاذة "�صماح" �أن 
هناك �أدو�ر نمطية للجن�صين، وما ز�ل �لكثيرون يعتقدون في قر�رة �أنف�صهم �أن وظائف �لمر�أة �لطبيعية 
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دونية  من  ير�صخ  �أمر  وهو  �لمنزل،  بو�جبات  و�لقيام  وتربيتهم  �لأطفال  ورعاية  و�لولدة  �لحمل  هي 
�لدينية  �لمعتقد�ت  �إلى  �إ�صافة  �ل�صعبية  �لثقافة  من  نابعة  منطقية  ل  �أ�ص�س  على  �لرجل  وفوقية  �لمر�أة 
�ل�صائدة .كما نالحظ �أي�صا �أن �لممار�صات �لعنيفة تجاه �لمر�أة و�لتي كانت �صائدة خالل �لقرن �لما�صي 
في �لمناطق �لريفية و�أجز�ء من �لمناطق �لح�صرية ل تز�ل موجودة حتى يومنا هذ�، وتحديد� جر�ئم 
مار�صت  �إن  ُتقتل  �لتي  فهي  �لمر�أة،  بحق  �ل�صارخ  �لتمييز  بو�صوح  خاللها  من  يتجلى  و�لتي  �ل�صرف 
�لجن�س خارج �إطار �لم�صروعية �لجتماعية، بينما يظل �صريكها في �لعالقة �لجن�صية بعيدً� كل �لبعد عن 
هذه �لمتاعب �لتي تالحقها ،لأن ثقافة �لمجتمع تتعامل معهما بمعايير مزدوجة. �إنها ثقافة تروج للقهر 
�لمجتمعي �صد �لمر�أة وتدعم �لخ�صوع للمجتمع �لذكوري.لقد �صاهم �لموروث �لثقافي �لديني و�لعرفي 

في ��صتمر�ر معاناة �لمر�أة في �لمجتمع و�لتمييز �صدها، ل ل�صيء �إل لأنها ولدت �أنثى. 
�أ�صكال معاناة �لمر�أة،  "�صماح" بعد ذلك عن ظاهرة �لتحر�س �لجن�صي كاأحد  وتحدثت �لأ�صتاذة 
وو�صفته باأنه مفهوم يحمل �لعديد من �لدللت منها �لفعل �لم�صين و�لوباء، �لإيذ�ء �لبدني و�لنف�صي، 
دللت ل ح�صر لها يثيرها هذ� �لمفهوم �لذي ��صت�صري بقوة في �لمجتمع �لم�صري في �لآونة �لأخيرة 

حامال بين طياته عنفًا �صد �لمر�أة و�نتهاكًا لكر�متها وتعديًا على حريتها وتهديدً� د�ئمًا.
و�لمجتمع  و�لإعالم  �لنف�س  وِعـلم  �لجتماع  وعلم  �لقانون  في  متخ�صـ�صون  خبر�ء  �تفق  ولقد 
م�صر،  في  بوجوده  و�أقرو�  و�لمجتمع،  و�لأ�صرة  �لفرد  على  �لجن�صي  �لتحر�س  خطورة  على  �لمدني، 

و�أكـدو� �أنه يتكاثر بغياب �لرو�دع �لدينية و�لأخالقية ويتنا�صب عك�صيًا معها.
فالتحر�س �لجن�صي ال ين�صب فقط على �صكل مادي ملمو�س، بل �أنه يتخذ مظاهر ثالثة:

تحر�س جن�صي �صفوي: مالحظات وتعليقات جن�صية م�صينة/ طرح �أ�صئلة جن�صية/ نكات بذيئة/ 	 
�لإلحاح في طلب لقاء. وهو �لأكثر �نت�صار�. 

تحر�س جن�صي غير �صفوي: نظر�ت موحية، �لإيماء�ت و�لتلميحات �لج�صدية	 
تحر�س جن�صي مادي: بد�ية باللم�س و�لتح�ص�س، و�نتهاء بالعتد�ء	 

وترى �لأ�صتاذة �صماح �أن �أخطر ما في �لتحر�س �لجن�صي هو �لإجبار، وهنا ياأتي �ل�صوؤ�ل لماذ� 
�أن هناك  تتعر�س �لمر�أة للتحر�س �لجن�صي؟ يمكننا �لقول باأن غياب �لقو�نين �لر�دعة هو �ل�صبب، كما 
�إل �نتهاك لحقوق �لمر�أة خا�صة في �لأماكن  �إ�صكالية لعالقات �لقوة بين �لرجال و�لن�صاء ل مبرر لها 
�لعامة، وكما ذكر د. ر�ي يكثر �لتحر�س بالخادمات باعتبارهن �لفئة �لأ�صعف وكاأنهن ملك لمخدوميهن 

فكانت �لعتد�ء�ت �لجن�صية �لتي ل ح�صر لها. 
�لمجتمع،  عليه  ي�صجعه  نحو  على  وفحولته  رجولته  يظهر  �أنه  �لفعل  بهذ�  �لرجل  يري  حيث 

و�لعقوبة هنا مهمة جدً� فعدم تطبيق �لعقوبات ب�صكل و��صح من قبل �ل�صرطة يزيد من هذه �لجر�ئم. 
مما ل�صك فيه �أن �لعنف �لجن�صي يخل بالأمن �لعام، وجدير بالذكر �أن هناك �أمورً� ح�صا�صة تمنع 
رجال �ل�صرطة من �لتعامل مع مثل هذه �لجر�ئم، وعلى ذلك فمن �لأهمية بمكان �أن يجرى تدريبًا لرجال 
�ل�صرطة على كيفية للتعامل مع مثل هذه �لجر�ئم وكيفية عمل �لتحريات �لالزمة.وعلى ذلك فمن �لمفتر�س 

�أن نو�جه بكل قوتنا هذه �لجريمة عن طريق وجود قو�نين ر�دعة و�إجر�ء�ت تاأديبية للرجال.
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ومن �لأهمية بمكان �أن تتدخل �لموؤ�ص�صات �لإعالمية و�لموؤ�ص�صات �لدينية للعمل في هذه �لق�صية، 
�أن تتحلى بال�صجاعة وترف�س هذ� �لفعل، وتلجاأ لل�صرطة لمعاقبة �لجاني، ولكن  كما يجب على �لمر�أة 
يجب �أن ت�صعر �لأنثى باأن هناك قوة في تنفيذ �لقانون، كما �أن هناك �آليات عدة لمو�جهة �لتحر�س منها 
�إجر�ء دور�ت مدر�صية لتدريب �لفتيات على كيفية للدفاع عن �لنف�س، كما �أن �لتوعية بهذه �لجريمة مهمة 
جدً�، ويجب على �لفتاة �أن توقن باأنها لي�صت �ل�صبب في تعر�صها للتحر�س ول تتوقف عند لوم �لنف�س، 
كما يجب �أن تكون هناك حمالت �لوعي �لعام وتثقيف �لمو�طنين، هذ� �لوعي يجب �أن ي�صل �إلى �لمجتمع 

و�أن تح�صل �لمجني عليها على حقوقها، كما يجب �أن يحا�صب �لجاني. 
وقدمت �أ�صتاذة �أمينة �صفيق - �صحفية وخبير ق�صايا �لنوع بالمجل�س �لقومي للمر�أة، م�صر 
في ورقتها مفهوم حماية �لمر�أة عن طريق عزلها عن �لمجتمع ومدى خطورة ذلك وما يمكن �أن يحدثه 
دعوي  �لمر�أة تحت  تنتهك حق  �لتي  �لجر�ئم  �إلي  تطرقت  كما  �جتماعية،  وردة  و��صح  تخلف  ذلك من 

حمايتها مثل ختان �لإناث، �لحرمان من �لتعليم، �لحرمان من �لعمل. 
�لمجتمع  عن  عزلها  طريق  عن  �لمر�أة  نحمى  �أن  يمكن  هل  ت�صاوؤًل:  �أمينة  �لأ�صتاذة  طرحت  وقد 
�لتعليم و�لعمل ب�صكل و��صع خالل  �لمر�أة م�صمار  �ل�صعوبة. حيث دخلت  �أمر في غاية  �أنه  ؟ و�أجابت 
�إنها ما ز�لت تعاني من �لتمييز �لقائم على �لنوع �لجتماعي، خا�صة  �إل  �ل�صنو�ت �لخم�صين �لأخيرة، 
�إليها على  �إذ ي�صود ت�صور تقليدي في �لتعامل مع �لمر�أة وحقوقها، وينظر  في �لمجتمعات �لتقليدية، 
�أنها �أدنى من �لرجل و�أقل حقوقا منه، حيث ي�صتند ذلك �إلى تر�ث كبير من �لعاد�ت و�لتقاليد و�لأعر�ف 
�أن �لمر�أة �لعربية ��صتطاعت �لح�صول على بع�س �لحقوق بعد �صر�ع  �لمناه�صة للمر�أة، وبالرغم من 
تتم  �أن هناك مظاهر عنف وتمييز و��صح تجاهها  �إل  �لما�صي،  �لقرن  �لثاني من  �لن�صف  طويل خالل 
بدعوي �لحماية، فكيف يمكننا �أن نعتبر حرمان �لفتاة من �لتعليم وبالتالي من �لعمل حماية لها وخوفًا 
�نتهاك  جريمة  �لحقيقة  في  وهو  �لحماية  �أنو�ع  من  نوع  هو  ختانها  �أن  نعتبر  �أن  يمكن  وكيف  عليها؟ 
ب�صعة بحقها، هناك �أي�صا قتل �لن�صاء على خلفية �ل�صرف، فالقتل على خلفية �ل�صرف جريمة ب�صعة وهو 
�أحد �أ�صكال �لتمييز �صد �لمر�أة و�نتهاك �صارخ لحقوقها كاإن�صان ولقد �أ�صارت �حدي �لدر��صات �إلي �أن 
70% من �لن�صاء �لالتي يتم قتلهن تحت دعوي �ل�صرف يثبت في �لنهاية �أنهن بريئات، ما يحدث هنا ل 
يمت للحماية ب�صلة فلي�صت �لحماية معاملة �لن�صاء على �أنهن ملكية لالأهل، ليمكن �أن يكون حب�س �لن�صاء 
في �لمنازل وعزلهن عن �لمجتمع و�لحياة هو حماية لهن ،. �إن �لنتيجة �لحتمية لذلك هو �لخر�ب �لتام، 
�لإنتاجية  تمثل ن�صف طاقته  ثم  – ومن  �لعالم  –  �أي مجتمع في  �لمجتمع  تعد�د  فالمر�أة هي ن�صف 
 �لب�صرية، وتعطيلها على هذ� �لنحو لهو دعوة �إلى �لخر�ب �لعاجل. ولقد �أثبتت در��صة �جتماعية ميد�نية، 
�أن نزول �لمر�أة �إلى معترك �لعمل، و�لم�صاهمة في �لن�صاط �لجتماعي و�لقت�صادي و�ل�صيا�صي و�لعام، 
قد حقق مك�صبًا كبيرً� في تكوين �تجاهات جديدة في تحرير ن�صف �لمجتمع من �لجمود، ودفعه في 
طريق �لإنتاج �إذ لم تتولد بعُد قناعة لدى �لجميع باأن �لحياة �أ�صا�صها �لم�صاركة، كما �أن م�صاركة �لمر�أة 
توؤثر باليجاب على عمليات �لتنمية، فما بالكم لو ��صتجبنا لفكرة حماية �لن�صاء عن طريق عزلهن �صتكون 

�لنتيجة �لحتمية كما �صبق وذكرت �لخر�ب �لتام 
�إنما هو دعوة للمزيد  "�أمينة" �صفيق �أن فكرة حماية �لن�صاء عن طريق عزلهن  �أ�صتاذة  ثم �أكدت 
من �لتخلف  و�لنحد�ر، وقالت �إن حماية �لن�صاء ل تتحقق �إل عن طريق توفير �لأمن لهن في كل مكان، 
فمن �لمالحظ �أن هناك ق�صورً� �أمنيًا ملحوظًا في �ل�صارع �لم�صري، مما يتطلب توفير مناخ �آمن للفتيات 
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و�لن�صاء �أي�صا يمكن تزويد �أق�صام �ل�صرطة بخطوط �صاخنة لتلقي �صكاوى �لن�صاء و�لفتيات تقوم عليها 
�صابطات �ل�صرطة موؤهالت على ذلك، ومن �ل�صروري تفعيل �لقو�نين للحماية من كل �لنتهاكات وتنفيذ 
عقوبات ر�دعة على مرتكبي جر�ئم �لتحر�س �لجن�صي، كما �أنه لبد �أن يكون هناك �حتر�م متبادل بين 

�لرجل و�لمر�أة عن طريق ن�صر ثقافة �حتر�م �لمر�أة في �لمجتمع.
وقد ركزت �لأ�صتاذة �أمل فهمي باحثة في در��صات �لمر�أة و�لنوع �لجتماعي، �لجامعة �لأمريكية 
في ورقتها �أي�صا على مفهوم حماية �لمر�أة، و�لموروث �لثقافي �لمتعلق بهذ� �لمفهوم و�لم�صتمر حتى 
�ليوم، و�صرورة �لعمل على ت�صحيح هذ� �لموروث �لخاطئ �لذي يكر�س في حقيقته للعنف �صد �لمر�أة، 
وكذلك �صرورة تغيير �لمناهج �لدر��صية �لتي تكر�س للنظرة �لنمطية للمر�أة، و�أهمية تقديمها كقدوة في 

محاولة لإعد�د وتربية جيل جديد ين�صاأ على �حتر�م �لمر�أة. 
�أن  �أما عن مفهوم �لحماية فنجد  �أن �لمر�أة مو�طن له كل �لحقوق وعليه كل �لو�جبات،  و�أكدت 
مجتمعاتنا �لعربية قد ربطت عذرية �لمر�أة بوجود رجل يحميها وم�صئول عنها، وبالتالي �رتبط �صرف 
من  �لعديد  في  نجد  �لآن  وحتى  �لعذرية،  مفهوم  في  �لمر�أة  �صرف  �ختزل  كما  �لمر�أة  ب�صرف  �لرجل 
�لأماكن هنا في م�صر على �صبيل �لمثال، يتم ��صتخد�م بع�س �لأ�صاليب �لبد�ئية في ف�س بكارة �لعرو�س 
منها "�لدخلة �لبلدي" وهي م�صاألة تدعو في �عتقاد من يفعلون ذلك �إلي �لفخر و�لمباهاة و�لعتز�ز من 
قبل �لأهل، متجاهلين بذلك ما تحمله هذه �لأ�صاليب من مهانة للمر�أة. ولعل �ل�صبب ور�ء ذلك هو �لعتقاد 

�لر��صخ باأن �لمر�أة ما هي �إل ملكية �جتماعية و�صرفها ل يخ�صها وحدها �إنما هو �صرف يملكه �لأهل.
�نتهاك  �لحقيقة  في  هو  بينما  للمر�أة،  حماية  هو  �لختان  �أن  �لبع�س  من  �عتقادً�  هناك  �أن  كما 
�أ�صر�ره، ومع ذلك يرتكبه �لأهل بحق  �أثبت �لطب  �أن �ل�صرع نهي عنه كما  �صارخ لها ولحقوقها، كما 
�لبنة تحت دعوي �لحماية، كما يوجد من يحرم �لفتاة من حقها في �لتعليم �أو �لعمل مدعين �أن في هذ� 
�لتقدم  ركاب  لها عن  ونف�صي  �جتماعي  لجميع حقوقها، وعزل  �إهد�ر  �لحقيقة  بينما هو في  لها  حماية 
وعجلة �لزمن، ومن هنا علينا �أن ن�صعى لإلغاء �لتمييز بحق �لمر�أة، كما يجب �لعمل على تغيير �لثقافة 
�لمعادية للمر�أة و�ل�صورة �لنمطية �لتي تكر�س للعنف �صدها ،و�أن نربي �لن�سء على �حتر�مها من خالل 
�لبلد�ن �لعربية تقدم �لمر�أة ب�صكل نمطي، فنجد  �لمناهج �لدر��صية و�لتي لز�لت حتى �لآن في معظم 
�لمو�صوعات  �أغفلت  حيث  �لمر�أة،  �صد  منحازة  فهي  بالتقليدية  تت�صم  �لدر��صية  �لكتب  مو�صوعات  �أن 
�لدر��صية �لمقررة على �لتالميذ خا�صة في مرحلة �لتعليم �لأ�صا�صي، �صورة �لمر�أة �لحديثة و�لتي تعمل 
فنانة �أو �صحافية �أو مبرمجة كومبيوتر �أو �أ�صتاذة جامعية. لقد و�صعتها �لمقرر�ت �لدر��صية في �أعمال 

تقليدية مثل فالحة وتاجرة وجارية.
�إنَّ تغيير �صورة �لمر�أة في �لمناهج �لدر��صية ينبغي �أن ي�صبقه تغيير �صورة �لمر�أة في �لمجتمع 
�أن  �لدر��صية  �لمناهج  و��صعي  على  فاإن  ثم  ومن  �لعربية،  �لعقلية  لتغيير  بر�مج  و�صع  ي�صتلزم  وهذ� 
�أن يتم و�صع �لكتب �لمدر�صية  �لذهنية كمدخل طبيعي لتغيير �لتجاهات .ولبد من  يعملو� على تغيير 
ب�صورة علمية وفقًا لروؤية متكاملة ومتجان�صة حتى يتم �لتغلب على �لتباينات و�لفروق �لتي تظهر �صورة 
�لمر�أة باأ�صكال مختلفة، مما يخلق بلبلة في خلق �تجاهات �إيجابية لدى �لنا�صئة نحو �لمر�أة. كما يجب 
على �لهيئة �لم�صئولة عن و�صع �لمناهج �لتعليمية �لعمل على تعزيز �لدور �لإيجابي للمر�أة، و�إظهارها 
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�لمناهج  �أن  �عتبار  على  �لنظم(  )مدخل  �لتكاملي  �لمنحى  تبني  من خالل  و�لفعلية  �لم�صرقة  بال�صورة 
وحدها تبقى عاجزة عن تو�صيح �لدور �لإيجابي �إن لم تتكامل مع قناعة منفذ �لمنهج و�لبيئة �لمحيطة من 

و�صائل �لإعالم وموؤ�ص�صات �لمجتمع. 
في جميع  �لدر��صية  �لكتب  و�ختيار مو�صوعات  تاأليف  في  �لخبير�ت  م�صاركة  �ل�صروري  ومن 
�لو�قعية، و�أن يبحث  �لذهنية لالأنثى وتقديمها في �صورتها  للعمل على تغيير �ل�صورة  �لتعليم  مر�حل 
�صمن  لتقديمها  و�لحديث  �لقديم  �لتاريخ  في  �لأنثوية  للقدوة  نماذج  عن  �لدر��صية  �لمناهج  و��صعو 
مو�صوعات �لكتب �لمدر�صية، و�أن تتكاتف و�صائل �لإعالم �لمختلفة لتح�صين �صورة �لمر�أة و�لهتمام 
بما حققته من �إنجاز�ت على �ل�صعيد �لجتماعي و�لحياتي و�لعملي . �إذ� �لتزمنا بو�جبنا تجاه �لمر�أة 
و�لذي تمثل �صيئًا منه من خالل ما �صبق، وقتها �صوف تختفي جميع �لجر�ئم �لتي ترتكب بحقها ومن 

بينها �لعنف و�لتحر�س �لجن�صي.
بينما ركزت �لدكتورة زينب ر�صو�ن - وكيل مجل�س �ل�صعب �لم�صري وع�صو �لمجل�س �لقومي 
�لتحر�س  للمر�أة ولالأطفال، و�لمتمثل في  �لجن�صي  �ل�صتغالل  �لإن�صان، م�صر في ورقتها على  لحقوق 
يمر  كان  �لذي  �لفعل  هذ�  �لآخر،  حقوق  على  �صارخًا  �عتد�َء  �لجن�صي  �لتحر�س  يمثل  قالت  حيث  بهم، 
دون �أن ينال �صاحبه عقاب، �أما عن �لتحر�س فله �أ�صكال عديدة �أ�صو�أها مالم�صات �لرجل لج�صد �لمر�أة 
في �لمو��صالت �أو مختلف �لأماكن هنا ت�صعر �لمر�أة باأن �لأمر ينال من كر�متها ومع ذلك تلزم �ل�صمت 
وت�صعر �أنها يجب �أل تتكلم فيه، ويتعدى هذ� �لمجال �إلى ما هو �أق�صى من ذلك وي�صتوجب عقوبة ر�دعة 
على كل من ت�صول له نف�صه �لعتد�ء على �أنثى �أو على �صغار �ل�صن، فالفتاة �ل�صغيرة ل ت�صتطيع �أن تفهم 
�ل�صن ي�صتغلون �صالت  �أن كبار  �لفعل، كما  �أو تتخذ موقفًا ر�دعًا مع من يقوم معها بهذ�  ما ير�د بها 
�إلى  �ل�صيق  �لنطاق  �لأمر من هذ�  �نتقل  �لممار�صات، وقد  نوعًا من هذه  �لقر�بة و�لمعرفة ويمار�صون 

�لأماكن �لعامة وكاأنها هجمة حيو�نية على فري�صة ت�صير في �لطريق .
و�أكدت �لدكتورة "زينب" �أهمية غر�س �لو�زع �لديني في نفو�س �لأطفال منذ �ل�صغر، وقالت: �إن 
هذ� �لتدني في �لبناء �لأخالقي يرجع �إلى غياب �لو�زع �لديني، ثم �صاقت من �ل�صنة �لنبوية ما يدل على 
�أحد �لأ�صخا�س ذهب للر�صول  �أن  نهي �لدين عن �لتعر�س للن�صاء و�لتعدي على حرمتهن، حيث يروي 
�صلى �هلل عليه و�صلم وقال: يا ر�صول �هلل لي �صبق بالن�صاء وما �أرى �مر�أة �إل و�أتجاوز حدودي معها، فقال 
له �صلي �هلل عليه و�صلم، �أتقبله على �أمك قال: ل، فقال "�صلى �هلل عليه و�صلم" �أتقبله على زوجتك قال ل، 
فقال �أتقبله على �أختك قال: ل، فقال "�صلى �هلل عليه و�صلم": فاإذ� قبلته فاأقبله على نف�صك. ومن هنا فان 
من يتعدى على حرمات �لآخرين ف�صوف يتعر�س �إلى نف�س �ل�صلوك، فالبد من تعليم �لأطفال �ل�صتئذ�ن 
عند �لدخول على �لو�لدين �أقرب �لنا�س �إليهم، �إذ� عودنا �لطفل على ذلك ف�صوف ين�صاأ على �حتر�م �لآخر، 
من هنا يمكننا �لقول باأن ُح�صن �لتربية و��صتح�صار �لو�زع �لديني هما �أهم ما نزرعه في �أطفالنا، فغياب 

هذين �لعن�صرين يعد من �أهم �أ�صباب �نت�صار �لتحر�س بهذه �ل�صورة �لمرعبة. 
ولكن ماذ� وقد �أ�صبحنا في مو�جهة هذ� �لوباء ؟ لبد من �إيجاد حلول و�لتي من �أهمها �لر�دع 
�لقانوني، فلو �أن �لمتحر�س وجد من �لقو�نين ما يردعه عن فعلته ما كان ليقدم عليها، ومما يدعو لالأ�صف 
�أنه لز�ل حتى �لآن هناك �لعديد من �لدول �لعربية �لتي لم ت�صع قو�نين لمو�جهة هذه �لظاهرة وحتى 
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�لدول �لتي و�صعت بها قو�نين فهي قو�نين غير مفعلة، �أو �أن �لعقوبة غير كافية، ومن هنا ناأمل �أن نخرج 
من هذ� �للقاء بعدد من �لتو�صيات لحماية �لمجتمع من هذه �لآفة.

وقامت �الأ�صتاذة منى عزت - باحثة بموؤ�ص�صة �لمر�أة �لجديدة، م�صر بعر�س در��صة �أجرتها 
موؤ�ص�صة �لمر�أة �لجديدة بعنو�ن "ن�صاء في �صوق �لعمل" برز من خاللها م�صكالت �لمر�أة �لعاملة ولعل 

�أهم هذه �لم�صكالت م�صكلة �لتحر�س �لجن�صي، وتمثلت �أهد�ف هذه �لدر��صة في �لآتي: 
•	محاولة ��صتك�صاف ظاهرة �لتحر�س �لجن�صي في �أماكن �لعمل وك�صر حاجز �ل�صمت حولها.

•	��صتك�صاف �لتفاعل بين �ل�صلطة �لذكورية و�ل�صلطة على عالقات �لعمل غير �لمتو�زنة.
•	��صتك�صاف تاأثير وقوع هذه �لنتهاكات على �لعامالت. 

ولقد �عتمدت �لدر��صة على عينه ع�صو�ئية بلغت 400 عاملة تتر�وح �أعمارهن ما بين 19 �إلى 49 
عاما، من محافظات �لإ�صكندرية و�لإ�صماعيلية و�ل�صوي�س وبور �صعيد في عدد من �لقطاعات �ل�صناعية، 

وكانت �أهم نتائج �لدر��صة كالآتي: 
•	تعر�صت معظم �لن�صاء في �لدر��صة للتحر�س �لجن�صي ومن لم تتعر�س تعرف حالت تعر�صت 

للتحر�س �لجن�صي. 
�أو  �لجتماعية  �أو  �لعمرية  بالحالة  يرتبط  ل  �لعمل  في  �لجن�صي  للتحر�س  �لعامالت  •	تعر�س 

�لتعليمية �أو بالزى �لذي ترتديه من وقع عليها �لتحر�س. 
بعالقات  �رتباطه  بقدر  جن�صية  برغبة  بالأ�صا�س  يرتبط  ل  �لجن�صي  �لتحر�س  من  �لنوع  •	هذ� 

�ل�صيطرة وعالقات �لعمل غير �لعادلة د�خل �لم�صانع. 
•	غياب �لحماية �لقانونية و�لأ�صكال �لتنظيمية للعامالت ي�صعف من قدرة �لعامالت على �لمقاومة 

و�لدفاع عن �أنف�صهن .
�أما عن �أ�صباب وقوع عمليات �لتحر�س من وجه نظر �لعامالت كانت كالتالي:

	•	ظروف وبيئة �لعمل. 
	•	�أ�صباب ثقافية و�أخالقية و�جتماعية. 

	•	�لعمل في مهن ينظر لها نظرة دونية ) �صكرتيرة (.
	•	�إقامة �لعامالت بمفردهن يف�صره �لبع�س با�صتعد�دهن لتقبل مثل هذه �لممار�صات. 

	•	�صوء �لأو�صاع �لقت�صادية و�رتفاع تكاليف �لزو�ج تدفع �لرجال للتحر�س �لجن�صي .
وللتحر�س �لجن�صي على �لعامالت عدد من �الآثار تمثلت في:

	•	�ل�صعور بالذنب وتحمل م�صئولية وقوع �لتحر�س لهن ب�صبب حالتهن �لجتماعية. 
	•	�ل�صعور بالخجل �ل�صعور باإحباط ومهانة بالخوف ب�صكل د�ئم وعدم �لأمان. 

	•	تجنب �لتعامل مع �لزميالت و�لزمالء.
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تاأثر  �أبرزت مدى  �لحماية، كما  و�أ�صكال  �لن�صاء بحقوقهن  �نخفا�س وعي  �لدر��صة  �أظهرت  كما 
ذلك  عن  عبرت  وقد  �لفردية،  �لحلول  نحو  �لتجاه  تغذي  و�لتي  �لمجتمع  في  �ل�صائدة  بالثقافة  �لن�صاء 
�إحدى �لعامالت قائلة: "�أنا م�س عارفة �أعمل �إيه" و�أ�صارت �إلى تجنب �ل�صخ�س �لمتحر�س بها. وهناك 
عدد من �لعامالت �لالئي تعر�صن للتحر�س قررن ترك �لعمل بعد �أن تزوجن وف�صرن هذ� �لموقف باأنه 

نوع من �لحماية حتى ل يتعر�صن لمثل هذ� �لنتهاك مجددً�.
�إ�صعاف مو�قف  �لعمل على  تاأثير و��صح ل�صروط وعالقات  �أي�صا  �لثقافة ،هناك  ف�صاًل عن هذه 
�لعامالت وعدم تمكينهن من �لدفاع عن �أنف�صهن فاأغلبهن بال عقود �أو بعقود موؤقتة وبال حماية نقابية، 
وجميعهن خرج للعمل بد�فع تلبية مطالب �لأ�صرة، فكان هناك �تجاه و��صح باأن تقديم �لعامالت ب�صكوى 
لن يفيد وقد يعر�صهن لفقد فر�صة عملهن خا�صة في حالة �أن يكون �لمتحر�س من �لم�صرفين �أو مر�قبي 

�لجودة �أو �صاحب �لعمل. 
�أثناء �لعمل و�صط �لزميالت وتجنب  �أ�صكال �لحماية �لتو�جد  �أن من  كما ر�أت عدد من �لعامالت 
�إل  �لجلو�س بانفر�د، و�أي�صا �لخروج من �لم�صنع في مجموعات وعدم �لحديث مع �لزمالء في �لعمل 
لل�صرورة، بخالف ما �صبق كان هناك �أي�صا عامالت �تخذن مبادر�ت فردية �إيجابية ،فقامت عاملة باإبالغ 
بجدية  �لوردية  رئي�س  وتعامل  �لمياه  دورة  في  وجودها  �أثناء  عليها  تل�ص�س  عامل  عن  �لوردية  رئي�س 
وجود  لعدم  ،ونظرً�  ر�تبه  من  �أيام  �أربعة  وخ�صم  �لقانونية  لل�صئون  �لعامل  تحويل  وتم  مذكرة  و�أعد 
قانون يجرم �لتحر�س �لجن�صي، وين�س على عقوبات محددة تتحول �لعقوبة �إلى �أمر تقديري، وفي بع�س 

�لأحيان ياأخذ �لمتحر�س جز�ًء ل يتنا�صب مع حجم �لنتهاك �لذي فعله.
وقد خرجت �لدر��صة بعدد من �لتو�صيات من بينها:

على م�صتوي �لحكومة:

توفير �لحماية �لقانونية و�لنقابية للعامالت من خالل �إبر�م عقود عمل د�ئمة تت�صمن �صروطًا   •
عادلة وعدم عرقلة جهود �لعمال و�لعامالت �لر�مية �إلى ت�صكيل لجان نقابية. 

يتعلق  فيما  خا�صة  �لعمل  �صير  �صالمة  من  للتاأكد  �لم�صانع  على  دورية  تفتي�س  عمليات  تنظيم   •
بالعامالت. 

�لتحر�س  بتجريم  تتعلق  محددة  مو�د  ت�صمينه  مع  �لجن�صي  �لتحر�س  يجرم  قانون  �إ�صد�ر   •
�لجن�صي في �أماكن �لعمل ير�عى في �إجر�ء�ته �لتنفيذية خ�صو�صية هذه �لق�صية. 

تنظيم دور�ت تدريبية على �آليات تحرير �ل�صكاوى �لمتعلقة بوقائع �لتحر�س و�صبل �لتعامل مع   •
�لعاملة �لتي تتعر�س للتحر�س .

�أما على م�صتوي �إد�ر�ت �لم�صانع:

•	توفير و�صائل مو��صالت مالئمة وكافية لجميع �لورديات. 
•	�ل�صتعانة بم�صرفات على خطوط �لإنتاج �لتي يوجد بها �لعامالت بكثافة. 
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•	توفير م�صاكن تابعة للم�صانع �لتي يعمل بها ن�صاء من محافظات �أخرى. 
•	توفير دور�ت مياه �آمنة و�لف�صل بين دور�ت �لمياه �لعمال و�لعامالت. 

على م�صتوي موؤ�ص�صات �لمجتمع �لمدني:

•	تقديم �لخدمات و�لدعم �لفوريين )�لنف�صي و�لقانوني( للن�صاء. 
•	�لعمل �لتعبوي لتغيير �لمو�قف و�ل�صلوكيات �لمتعلقة بق�صايا �لعنف �لجن�صي �صد �لن�صاء. 

•	�ل�صغط من �أجل تطوير �أد�ء �لموؤ�ص�صات �لمختلفة وعلى ر�أ�صها جهاز �ل�صرطة للتعامل مع تلك 
�لق�صايا بالح�صا�صة �لو�جبة. 

•	�لم�صاهمة في تطوير �لأبعاد �لقانونية لمو�صوع �لعنف �لجن�صي �صد �لن�صاء. 
•	تقديم �أ�صكال �أخرى من �لت�صامن مع �لن�صاء �صحايا �لعنف �لجن�صي. 



ثانيًا : المحور القانوني
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ناق�س هذ� �لمحور مدي تلبية �لقو�نين و�لت�صريعات �لدولية لالحتياجات ومدى تحقيقها للعد�لة، 
وقد ركز على �إبر�ز فاعلية �لقانون و�لت�صريع في ��صتجابتهما لحتياجات �لن�صاء بو�صفهما �أد�ة للتغيير 
�إلز�م �لدول �لموقعة باعتبارها قوى  �إبر�ز دور �لمعاهد�ت و�لتفاقيات �لدولية في  �لجتماعي وكذلك 

فعالة.
بد�أت �الأ�صتاذة نهاد �أبو �لقم�صان، محامية، ورئي�س مجل�س �إد�رة �لمركز �لم�صري لحقوق 
قائمة في كل  �لتحر�س  �أن ظاهرة  �أكدت  بالمر�أة، حيث  �لجن�صي  �لتحر�س  بمقدمة عن  ورقتها  �لمر�أة  
�لمجتمعات، �صرقية وغربية، نامية ومتح�صرة، و�إن كان مدى �نت�صارها وتفاقمها يختلف من مجتمع 
لآخر وفقا لمدى �حتر�م حقوق �لإن�صان ونظرة �لمجتمع للمر�أة، ومدى تمتعها بحقوق م�صاوية للرجل، 
�لديني  بالو�زع  مرتبط  بع�صها  كثيرة  �أخرى  و�أمور  �لمجتمع،  في  �لأمني  و�لتو�جد  �لن�صاط  ودرجة 

و�لثقافة �ل�صائدة)2(.
فالتحر�س ظاهرة مجتمعية عالمية تعانى منها كل �لمجتمعات �لإن�صانية بكل فئاتها �صو�ء كانت 
تلك �لمجتمعات متقدمة �أم نامية، كما �أن هذه �لظاهرة ل عالقة لها بدين محدد فكما هي موجودة في بالد 
يتبنى �أغلبها �لدين �لم�صيحي فاإنها �أي�صا موجودة في مجتمعات يتبع �أغلبها �لدين �لإ�صالمي و�ليهودي 
�أو �أديان �أخرى وغيرها من �لمجتمعات، فعلى �صبيل �لمثال ل �لح�صر نجد �أن 60% من �لفتيان و%83 
من �لفتيات في �لوليات �لمتحدة �لأمريكية يعانون �أفعال �لتحر�س �لجن�صي غير �لمرغوب)3( وفى �ل�صين 
نجد 84% من �لن�صاء �أكدن تعر�صهن للتحر�س �لجن�صي)4(، كما نجد غالبية �لبلد�ن �لعربية تعانى من ذ�ت 
�لم�صكلة، حيث نجد 27% �لفتيات �لجز�ئريات �لجامعيات قد �أكدن تعر�صهن للم�صايقات �لجن�صية من 
قبل مدر�صيهن، كما ��صتكى 44.6% منهن من �لم�صايقات �للفظية، بينما �أف�صحت 13.8% عن تعر�صهن 
للم�صايقات �لج�صدية، وفى قطر نجد �أن 21.1% من �لفتيات قد �أف�صحن عن تعر�صهن لذ�ت �لم�صكلة، 
وكذلك نجد �أن 30% من �لن�صاء �لعامالت قد تعر�صن للتحر�س �لجن�صي في مكان �لعمل وفي �لمملكة 
�لعربية �ل�صعودية، كما تعر�س 22.7% من �لأطفال لذ�ت �لم�صكلة، كما �أ�صارت �لتقارير و�لإح�صاء�ت 
�لر�صمية بالمملكة �إلى �أن عام 2002 قد �صهد 9580 من �لحو�دث �لأخالقية كان منها 997 جر�ئم تحر�س 
جن�صي، وفى �ليمن نجد �أن 90% من �لن�صاء قد ��صتكين من تعر�صهن للتحر�س �صو�ء في �لأماكن �لعامة 
�أو �أماكن �لعمل، وفى در��صة �أخيرة قام بها �لمركز �لم�صري لحقوق �لمر�أة بدر��صة حول ذ�ت �لظاهرة 
و�لتي ك�صفت عن �أن 83% من �لن�صاء �لم�صريات في عينة �لدر��صة قد تعر�صن بالفعل ل�صكل �أو لآخر من 

�أ�صكال �لتحر�س �لجن�صي.
وعلى �لرغم من �لهتمام �لدولي بهذه �لظاهرة، �إل �أن �لدول �لعربية بد�أت �لهتمام بها متاأخرً�، 
حيث بد�أت تتنبه هذه �لدول �إلى خطورة �لظاهرة على مجتمعاتها، �إل �أن ردود �لفعل �لر�صمية قد تباينت 
ما بين �لإ�صر�ر على �إنكار كونها ظاهرة ت�صتحق �لهتمام و�لعمل على م�صتوى �لتغيير �لجتماعي ون�صر 

)2( �مل�ست�سار عادل حممد �سالح – حقوق �ملر�أة وق�ساياها �ملعا�رصة –د�ر حممود للن�رص و�لتوزيع -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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�لوعي، �نتهاء بالتحرك لمو�جهتها ت�صريعيا، ولكن ماز�لت هذه �لظاهرة ل تنال �لهتمام �لكافي على كل 
�لم�صتويات �صو�ء �أكانت حكومية �أم مجتمعية خا�صة في �لدول �لعربية، وتفتقر �إلى �لتقارير و�لدر��صات 
�لتي تعك�س حجم هذه �لظاهرة و�أ�صبابها و�صبل �لمو�جهة، حيث تعد در��صة "�لتحر�س �لجن�صي �صرطان 
�لمر�أة عام 2007 على عينة من 2800 �صيدة،  �لمركز �لم�صري لحقوق  �جتماعي" و�لتي �صدرت عن 
من   2020 من  عينة  على   2008 عام  �لمركز  نف�س  عن  �صدرت  و�لتي  م�صر  �صماء  في  "غيوم  ودر��صة 
�لن�صاء و�لرجال، من �لدر��صات �لقليلة �لتي �صدرت في �لمنطقة �لعربية وذلك في محاولة لك�صر �ل�صمت 
حول هذه �لظاهرة ودر��صتها در��صة �جتماعية معمقة، وقد ك�صفت كلتا �لدر��صتين عن مدى خطورة هذه 
�لظاهرة على �صحية �لمتحر�س بوجه خا�س وعلى �لمجتمع �لم�صري بوجه عام، ومدى تاأثير�تها على 
كل �لم�صتويات �صو�ء كانت �لجتماعية �أو �لقت�صادية بل و�لأمنية، ومن هنا جاء �هتمام �لمركز بعمل 
در��صة تحليلية لأهم �لقو�نين و�لت�صريعات �لتي �أ�صدرتها �لدول �لعربية كاآلية للحد من ظاهرة �لتحر�س 
�لأردن،  �لعر�ق،  م�صر،  �لجز�ئر،  هي:  عربية  دولة   15 قو�نين  على  �لطالع  خالل  من  وذلك  �لجن�صي 
دولة  تون�س،  �صوريا،  �ل�صعودية،  �لعربية  �لمملكة  قطر،  عمان،  �صلطنة  �لمغرب،  ليبيا،  لبنان،  �لكويت، 

�لإمار�ت �لعربية �لمتحدة، �ليمن. 
�أهد�ف �لدر��صة

تتناول هذه �لدر��صة تز�يد جريمة �لتحر�س �لجن�صي في �لمجتمعات �لعربية، وق�صور �لت�صريع 
�إلى �نت�صار هذه �لجريمة في  �أدت  عن �لت�صدي لهذه �لجريمة. وتحاول �لدر��صة تحليل �لأ�صباب �لتي 
�لمجتمع، ل�صيما و�أنه قد تو�كب مع ذلك �نت�صار �صكل من �أ�صكال �لإيمان �لديني في �لمجتمع و�رتد�ء 
�لعد�لة  غياب  �صاهم  هل  �لأ�صئلة،  من  �لعديد  يطرح  مما  و�لنقاب-  �لحجاب   - محافظة  مالب�س  �لن�صاء 
في  �لعربية  �لبلد�ن  �أغلب  في  �لتنمية  معدلت  وتر�جع  �لبطالة  ن�صبة  وزيادة  و�لقت�صادية  �لجتماعية 
من  �ل�صكانية  �لأغلبية  �إن  حيث  �ل�صكانية،  �لتركيبة  في  �ل�صباب  ن�صبة  زيادة  هل  �لظاهرة؟  هذه  تف�صى 
�ل�صباب ما بين �أعمار 15 �إلى 40 �صنة وهو ي�صكل ن�صبة ت�صل �إلى 70% من حجم �ل�صكان وفقا لتقارير 
�لأمم �لمتحدة �أحد عو�مل �لظاهرة؟ �أم غياب �لتعريف �لقانوني لجريمة �لتحر�س ي�صكل �أحد هذه �لعو�مل 
�لتي �صاعدت على �نت�صار �لجريمة، ف�صال على غياب �آليات �لمتابعة �لأمنية وغياب �لر�دع �لقانوني لهذه 
�لظاهرة؟ �أم عدم �إبالغ �لن�صاء عن �لجريمة تجنبا لل�صغط �لجتماعي �لذي ي�صع �للوم د�ئما على �لمر�أة، 
مما جعل �لجريمة تعد جريمة �آمنة وغير مرئية ن�صبة لعدد �لبالغات �لتي ت�صل لالأمن؟ �أم �أن �لت�صريعات 

�لقانونية في �لبيئة �لت�صريعية �لعربية غير كافية للت�صدي لهذه �لجريمة؟
مقترح  �أو  ت�صريعية  لمو�د  مالمح  �إلى  و�صول  �لأ�صئلة  هذه  عن  �لإجابة  �لدر��صة  تحاول  �صوف 

بقانون للت�صدي وتحقيق �لردع �لعام.
تق�صيم �لدر��صة 

ق�صية  عن  عامة  لمحة  �لأول  �لف�صل  يعر�س  ف�صلين  في  �أ�صا�صيين  ق�صمين  �إلى  �لدر��صة  تنق�صم 
�لتحر�س �لجن�صي من حيث ماهية �لتحر�س �لجن�صي وم�صتوياته و�صوره، كما تتناول �لدر��صة بالتحليل 
�لآثار  منها  و�لتي  �لظاهرة  هذه  على  �لمترتبة  �لآثار  ثم  �لجن�صي،  �لتحر�س  لوقوع  �ل�صائعة  �لأ�صباب 

�لنف�صية و�لجتماعية و�لقت�صادية.
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بالتحر�س  �لخا�صة  كانت  �صو�ء  �لعربية  �لدول  وقو�نين  ت�صريعات  فيعر�س  �لثاني  �لف�صل  �أما 
و�لغت�صاب،  �لعر�س  وهتك  �لحياء  وخد�س  بال�صرف  �لمخلة  بالجر�ئم  �لخا�صة  �لقو�نين  �أو  �لجن�صي 
وهل �لمو�د �لتي تقدم و�صفًا لهذه �لجر�ئم كافية للت�صدي لجريمة �لتحر�س �أم �أننا بحاجة �إلى ت�صريع 
خا�س. وقد عملت �لدر��صة على تعميق مفهوم �لتحر�س �لجن�صي لم�صاعدة �لجهات �لت�صريعية على �إدر�ج 

�لمفهوم في �لقو�نين �لعقابية في �لمنطقة.
�أواًل: �لمق�صود بالتحر�س �لجن�صي:

�لتحر�س �لجن�صي هو تطفل ذو طابع جن�صي غير مرغوب وغير مرحب به، يت�صمن مجموعة من 
تلميحات  تت�صمن  �أن  �لممكن  من  �لتي  �لحادة  �لم�صايقات  �إلى  �لب�صيطة  �لنتهاكات  من  بد�ية  �لأفعال 
لفظية و�صوًل �إلى �لن�صاطات �لجن�صية، ويعد �صكاًل من �أ�صكال �لتفرقة �لعن�صرية غير �ل�صرعية، كما يعد 

عنفًا �صد �لمر�أة لما ينطوي عليه من �أ�صكال �لإيذ�ء �لج�صدي و�لنف�صي. 
من  ولي�س  رغبتها.  بدون  جن�صيًا  �لأنثى  ��صتثارة  محاولة  �أنه  منها  �أخرى  تعريفات  توجد  كما 
مرغوب  غير  ومجامالت  تعليقات  ي�صمل  قد  بل  و��صحًا،  �أو  معلنا  جن�صيا  �صلوكًا  يكون  �أن  �ل�صروري 
فيها مثل �لتتبع، �ل�صفير، �لعرو�س �لجن�صية، �لأ�صئلة �لجن�صية �ل�صخ�صية �إ�صافة لالإيماء�ت �لجن�صية، 
�لتي  �لجن�صي  و�لتحر�س  �لإيذ�ء  من  �أ�صكال  وكلها  فيها،  �لمرغوب  غير  و�للم�صات  �لجن�صية  و�لر�صوم 
للن�صاء. �لرجال  من  تكون  ما  وعادة  �لأ�صعف  �لمجموعات  على  هيمنتها  قوية  مجموعات  بها  يمار�س 

�لتحر�س  �لبريئة. ويحدث  �لمجامالت غير  �أو  �لتليفونية  �لمحادثات  �أو  �لكالم  �أو  �للم�س  بذلك  وي�صمل 
عادة من رجل ي�صت�صعر �لقوة بالن�صبة لالأنثى �صو�ء في �ل�صارع م�صتغاًل لثقافة �ل�صمت لدى �لن�صاء، �أو 
في �لأماكن �لمغلقة بناء على عالقات قوى غير متكافئة مثل �لمدر�س و�لتلميذة، �لطبيب و�لمري�صة �أو 

حتى د�خل نطاق �لأ�صرة.
�أ�صكال �لتحر�س فمنها ما هو لفظي ومنها ما هو ج�صدي، فالتحر�س �للفظي على �صبيل  وتتعدد 
�لمثال قد ياأخذ �صكل �لتعليقات و�لنكات ذ�ت �لطابع �لجن�صي �لتي يتعمد �لمتحر�س �إقحامها في �لكالم 
للمر�أة، و�لحديث عن  �لإباحى  �لمبا�صرة و�لو�صف  �للفظية  �لمعاك�صة  �أي�صا  ت�صمل  �لحو�ر، وقد  �أثناء 
تفا�صيل �لحياة �لجن�صية �لخا�صة. وقد تاأتى في �صكل مكالمات تليفونية جن�صية �أو �لكترونية )�لما�صنجر 
�لبريد �للكتروني(، �أما �لتحر�س غير �للفظي فتعك�صه تعبير�ت �لوجه و�لنظر�ت ذ�ت �لطابع �لجن�صي 
�لتي يركز �صاحبها على �لنظر �إلي �لج�صد �أو بع�س �لمناطق به، وكذلك �لحركات �لج�صدية �لتي ت�صل 
جن�صي،  طابع  ذ�ت  ومل�صقات  لل�صور  و�لتعري�س  �لتنا�صلية،  �لأع�صاء  وك�صف  )�لتعري(  �إلى  �أحيانا 
�أنو�ع  �أخطر  من  �لفتاة  �صير  ومتابعة خط  �لمالحقة  وتعتبر  �لمثيرة،  �أو  �لعالية  �لأ�صو�ت  و��صتخد�م 
�لتحر�س غير �للفظي �لذي ترتبك �أمامه �أي فتاة وينتابها �إح�صا�س كبير بالخوف وتعجز في كثير من 

�لأحيان عن �لإف�صاح عما يحدث لها �أو طلب �لنجدة. 
ويبقى �لتحر�س �لج�صدي وتندرج تحته �لممار�صات �لفا�صحة كالتالم�س و�لحتكاك با�صتخد�م 
ب�صهولة  ت�صمح  ل  بدرجة  و�ل�صحية  �لجاني  بين  ملحوظ  ب�صكل  �لم�صافة  وتقارب  �لج�صدية،  �لأع�صاء 

�لحركة، و�إغالق �لطريق �أمامها لإجبارها على �لتالم�س �لج�صدي و�أخيرً� محاولة هتك �لعر�س. 
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�أو  �إلى طعام  �أي�صا لت�صمل �لإ�صر�ر على دعوة �لأنثى  �أ�صكال �لتحر�س  وفى مجال �لعمل تتعدد 
�أو  �لعمل  �إلى  �أو  �لمنزل  �إلى  �لأنثى  �لإ�صر�ر على تو�صيل  �لمتكرر،و  �لرف�س  �أو نزهات برغم  �صر�ب 

�لدر��صة مع عدم وجود �صرورة لذلك. 
�أ�صباب �لتحر�س �لجن�صي �صد �لمر�أة:

�لجن�صي،  للتحر�س  �لموؤدية  لالأ�صباب  �لنظري  �لتاأ�صيل  في  ندرة  نجد  �لم�صكلة  لحد�ثة  نظر� 
�إ�صهامات و�صفية  بتقديم  �هتمت  �لجن�صي  �لتحر�س  در��صات  �أغلب  وهيز" باأن  "تنجري  روؤية  فح�صب 
�لن�صوية  للمد�ر�س  �لنظرية  �لأطر  لأ�صبابه. ووفق  تتعر�س  ولم  �لجن�صي  �لتحر�س  ونماذج من  لأ�صكال 
وجود  وحتمية  �لجن�صي  �لتحر�س  �أ�صكال  بين  �لمبدئي  �لرتباط  رف�صت  فقد  و�لنف�صية،  و�لجتماعية 

�صفات محددة تتعلق بها)5(.
ويوجد خم�س نظريات �أ�صا�صية �صاهمت في �صياغة �لتحر�س �لجن�صي وهى �لنظرية �لبيولوجية 

و�لتنموية و�لمر�صية �إ�صافة ل�صتغالل �ل�صلطة �لثقافية �أو �لجتماعية – �لثقافية. 
وفيما يلي عر�س موجز لكل نظرية:

�لنظرية �لبيولوجية:

�لختالفات  حجم  ي�صهم  حيث  �لجن�صين،  بين  �لج�صدية  �لختالفات  على  مبنية  �لنظرية  هذه 
هذه  وتفتر�س  بالإناث،  مقارنة  وعنفا  قوة  �أكثر  �لذكور  جعل  في  �لجن�صين  بين  و�لج�صدية  �لهرمونية 
في  �ل�صحية  موقع  �لإناث  تحتل  حين  في  �لجرم،  باقتر�ف  يقومون  من  عادة  هم  �لذكور  �أن  �ل�صيغة 

حو�دث �لتحر�س �لجن�صي.
�لنظرية �لتنموية: 

�أحا�صي�صها خالل تفاعالت  �لنا�س كيف تتو��صل وتعبر عن  �أنه عادة ما يتعلم  ترى هذه �لنظرية 
�إلي  �جتماعية، وغالبا ما يوؤدي �لفتقار لفر�س �لتعبير عن �لم�صاعر من خالل فر�س �جتماعية متاحة 

�لتورط في حو�دث تحر�س.
�لنظرية �لمر�صية:

وترجع هذه �لنظرية �صبب �لتحر�س �لجن�صي لتعر�س �لأفر�د ل�صدمة كونهم وقعو� �صحايا للفعل 
نف�صه لأ�صباب فردية �أدت لفتقادهم �لقدرة على �لتمييز ودفعت بهم للقيام بال�صلوك نف�صه مع �لآخرين.

نظرية ��صتغالل �ل�صلطة 

تقوم هذه �لنظرية على ثالث نظريات فرعية توؤ�صل للتحر�س �لجن�صي باعتباره �آلية تتيح للذكور 
�ل�صيطرة على �لإناث. 

�إكر�ه  �لجاني هو  د�فع  ي�صبح  �لإكر�ه، حيث  �أ�صكال  �أحد  �لجن�صي  �لتحر�س  يعد  حيث  �الأولي: 
�ل�صحية على منحه �متياز� جديدً� خا�صًا به.

)5( �ساندي ولي�ص: �جلندر و�لتحر�ص �جلن�سي, �لن�رصة �ل�سنوية لعلم �الجتماع, �لعدد 25 )1999( �سفحات 169- 190. 



51 المركز الم�سري لحقوق المراأة

�لثانية: وهي تتعلق بما ي�صطلح عليه بـ "��صتغالل �ل�صلطة �لمنظم" و�لتي يختلف �لأفر�د فيما 
بينهم حول مدى كفاءة ��صتغالل �ل�صلطة في �لعمل و�لتي في �لأغلب ت�صتند �إلي قو�عد وقو�نين، ولأن 
عادة ما ي�صغل �لرجال �لوظائف �لعليا بالموؤ�ص�صات، �أ�صبح لهذ� دوره في جعلهم في مكانة ت�صمح لهم 

با�صتغالل �ل�صلطة. 
�لهيمنة  باأن  تفتر�س  و�لتي  �لجتماعية"  �ل�صلطة  "��صتغالل  حول  وهي  و�الأخيرة:  �لثالثة 
�لذكورية هي �ل�صبب �لرئي�صي للتحر�س �لجن�صي. وت�صير هذه �لنظرية لحو�دث �لتحر�س �لجن�صي �لتي 

تعر�صت لها �لطبيبات من قبل مر�صاهن �لذكور ومثلها مع �لمدر�صات من قبل طالبهن �لذكور. 
�لنظرية �لثقافية:

هناك �لعديد من �لنظريات �لثقافية و�لتي تعمل على تف�صير �لتحر�س �لجن�صي. على �صبيل �لمثال 
منهج فرويد، و�لذي يرجع �لتحر�س لف�صل �ل�صيطرة على قوى �ل�صر �لكامنة بالنف�س �لب�صرية "علم نف�س 

فرويد حول �لموت".
�لجتماعي  �ل�صتغالل  بنظرية  ب�صدة  ترتبط  و�لتي  �لنقدية"  "�لنظرية  �إلي  ي�صير  من  وهناك 
بال�صلطة، حيث يلقي منهج �لنظرية �لنقدية �ل�صوء على �لعديد من �لمد�ر�س �لثقافية. وكلتا �لنظريتين 
مثل ظو�هر  تماما  �لكبرى  �لمجتمعات  في  �لجن�صي  و�لعتد�ء  �لعنف  �لجن�صي مو�صع  �لتحر�س  ت�صع 

تالعب �لإعالنات و�لنزوع لال�صتهالك)6(.
�لردع �لقانوني للجريمة في �لت�صريع �لم�صري و�لت�صريعات �لعربية

يعتبر �لتحر�س �لجن�صي جريمة عنف ولي�س جريمة جن�صية فقط، حيث ي�صتخدم �لمتحر�س �لجن�س 
كو�صيلة لإلحاق �لمعاناة �لتي ي�صببها لل�صحية جر�ء �لعنف و�لإذلل �لذي يفر�صه عليها، وهو غالبا ما 
�إلى  �أن �نت�صار هذه �لجريمة موؤخرً� يرجع  �ألمًا معنويًا ونف�صيًا على �ل�صحية، ويرجح �لكثيرون  يترك 
غياب �لردع �لأمني و�لقانوني �لناتج عن عدم وجود ت�صريع خا�س بهذه �لجريمة في �أغلب �لت�صريعات 
"ل  �أنه  هي  �لعقابية  �لفل�صفة  في  �لر��صخة  �لقانونية  �لقاعدة  �أن  يوؤكدون  �لفقهاء  و�أن  ل�صيما  �لعربية 
جريمة ول عقوبة �إل بن�س" �لأمر �لذي خلق جدًل قانونيًا و��صعًا وطرح �لعديد من �لت�صاوؤلت، هل غياب 
�أم �أن هذه �لجريمة يمكن مالحقتها  �أنه فعل مباح  �لن�س بالعقاب على كل من قام بفعل �لتحر�س يعنى 
من خالل مو�د �أخرى في قانون �لعقوبات �صو�ء �لم�صري �أو �لت�صريعات �لجنائية �لعربية؟، وهل هذه 
�لمو�د كافية �أم �أننا في حاجة �إلى ت�صريع خا�س؟، كل هذه �لأ�صئلة �أجابت عنها در��صة مقارنة مع �لمو�د 
�لتي تعالج �أ�صكال �لتعدي �لجن�صي على �لمر�أة �أو تحت عنو�ن �لجر�ئم �لجن�صية، في �لقانون �لم�صري 

و�لت�صريعات �لعربية) مرفق �لدر��صة كاملة(.
"�لمدير �لتنفيذي للمركز �لليبي لحقوق �لإن�صان-برنامج  كما �أكدت �الأ�صتاذة" فائزة �لبا�صا 
غير  �صلوكًا  باعتباره  �لجن�صي  �لتحر�س  �صنفو�  قد  �لجتماع  علماء  �أن  �لمعنفات  للن�صاء  �لأ�صر  حماية 
م�صروع �أو فعاًل �إجر�ميًا �صد �لأخالق ل�صتيعابه لالأفعال �لفا�صحة و�لجارحة للحياء �ل�صخ�صي وكذلك 

)6( فيالري يل وربرت جرونيجر و�إلينور لني و�إيك�سنيجايل �سني: ثقافة �لتحر�ص �جلن�سي يف �ملد�ر�ص �لثانوية, جريدة �لتعليم 

�الأمريكي, �لعدد 33 رقم 2 )�سيف 1996( �ص 417-383. 
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و�لأخالق،  بالعر�س  �لما�صة  للجر�ئم  �لقانوني  �لتكييف  مع  يختلف  ل  �لت�صنيف  وهذ�  �لعام،  �لحياء 
�لنا�س  بحياة  �لجريمة  بعالقة  �عتد�ده  من  تاأتي  �لجن�صي  للتحر�س  �لجتماعي  �لت�صنيف  و�أهمية 
وم�صالحهم وموؤ�ص�صاتهم �لجتماعية �لتي يقع عليها �ل�صرر، مما ي�صتدعي �لبحث في دو�فع �لمحرم 
لرتكاب �لجريمة ودر��صة �أ�صباب �ل�صلوك �لإجر�مي وتقييم �ل�صيا�صة �لت�صريعية �لمقررة بالخ�صو�س.

م�صتقة  كلمة  �لتحري�س؛ وهي  �أو  �لحر�س  �أو  �لتحر�س  �أنه  للتحر�س:  �للغوي  �لتعريف  قدمت  ثم 
من �لفعل �لثالثي حر�س ويق�صد به: "�إغر�وؤك �لإن�صان و�لأ�صد ليقع بقرنة وحر�س بينهم: �أف�صد و�أغري 
بع�صهم �لبع�س، و�لحر�س: �أن تهيج �ل�صب في حجرة، و�لحتر��س �لجمع و�لك�صب و�لخد�ع، وحر�س 
يبتعد عن  �للغوي حينا كما قد  �لمعني  "، ويقترب  �لقوم:  ح�صدو�  �لمر�أة حر�صا:  جامعها و�حتر��س 

�لمعني �ل�صطالحي للتحر�س �لذي قد يفيد �لإغو�ء و�إثارة �لعاطفة و�لغر�ئز �لجن�صية .
�لتعريف �ال�صطالحي: ��صتخدم �لم�صطلح للدللة على �ل�صلوك �لذي يهدف �إلى �لإغو�ء بق�صد 
�أو �لغت�صاب   ) �لمو�قعة )�لزنا  �أخالقية قد تكون هي مقدمة لجريمة  �أفعال ل  �رتكاب  �إلي  �ل�صتمالة 
�أو �للو�ط �أو هتك �لعر�س ويتحقق به �لفعل �لفا�صح باإثارة �لغريزة لدى �لمتحر�س به على نحو يم�س 
بحيائه، ولم يعرف �لفقه �لإ�صالمي هذ� �لم�صطلح لأن هذ� �للفظ لم ي�صتخدم في �لكتاب و�ل�صنة، ومع 

ذلك يتفق على �إن �لتعبير عنه ي�صمل مقدمات �لزنا �أو �للو�ط.
�أو  �لمهتم  خاللها  من  ينظر  �لتي  �لز�وية  بح�صب  للتحر�س  �ل�صطالحية  �لتعريفات  وتختلف 
�لمتخ�ص�س، فعلماء �لطب لديهم تعريف يختلف عن علماء �لجتماع وعلماء �لإجر�م �أو �لفقه �لقانوني 
،كما ركز �لبع�س �هتمامه على فئة من �صحايا �لتحر�س فعرفه باأنه:  " كل �إثارة يتعر�س لها �لطفل - 
�لطفلة عن عمد وذلك بتعر�صه للم�صاهد �لفا�صحة �أو �ل�صور �لجن�صية �لعارية �أو غير ذلك من مثير�ت 
�صيئة  عاد�ت  تعليمه  �أو  �أخر  �صخ�س  �أع�صاء  لم�س  على  حثه  �أو  �لتنا�صلية  �أع�صائه  مالم�صة  كتعمد 

كال�صتمناء مثال - ف�صال عن �لعتد�ء �لجن�صي �لمبا�صر في �صوره �لمعروفة �لطبيعي منها و�ل�صاذ ".
�أو  �لفا�صحة  بالأفعال  يعرف  ما  تحت  تندرج  �لتي  �صوره  لمختلف  �صامال  جاء  �لتعريف  وهذ� 
بل  �أنف�صهم  �لدفاع عن  على  قدرتهم  لعدم  �أهميته  له  �لأطفال  على  و�لتركيز  �لمو�قعة،  �أو  �لعر�س  هتك 
وعدم ��صتيعابهم لل�صلوك �لال �إخالفي �لذي يتعر�صون له وهو ما يوؤثر في تكوينهم �لنف�صي و�لأخالقي 
م�صتقبال خا�صة �إذ� كان �لفاعل من �لأ�صخا�س �لمقربين لل�صحية و�صن�صير لحقا �إلى �صيا�صة �لم�صرع 

�لليبي �لعقابية �لمت�صددة عندما تقع �لجريمة على �صغار �ل�صن .
كما يختلف مفهوم �لتحر�س من بلد �إلي �أخر ح�صب �لثقافة و�لدين و�لبيئة لكل مجتمع �إل �أن هناك 
قو��صم م�صتركة متفق عليها يمكن �لبناء عليها للو�صول �إلي تعريف جامع لكافة �لعنا�صر ويمكن �لقول 

باأن �لتحر�س �لجن�صي: 
هو �لفعل �أو �لأفعال �لتي تخد�س حياء �ل�صخ�س و�لحياء �لعام، وهي مقدمات �لأفعال �لجن�صية 
�لمو�قعة "�لزنا " �أو �للو�ط �أو هتك �لعر�س مما يلحق �لقيم �لأخالقية من تهديد �أو �نتهاك يم�س بعر�س 

�لإن�صان و�صرفه بما يت�صبب في �إيذ�ء �ل�صحية ماديا �أو معنويا.
�لليبي �لتحر�س �لجن�صي، ولكنه قرر  �لقانون  �لقانون فلم يعرف  �أما عن �لتحر�س �لجن�صي في 
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�إلى �لن�صو�س �لقانونية �لتي تجرم �لأفعال �لتي تهدر �لأخالق  ن�صا خا�صا للتحر�س باأنثى بالإ�صافة 
و�لما�صة بالعر�س و�ل�صرف �لتي ت�صتوعب هذ� �لم�صطلح.

�لفا�صح  �لفعل  �لجن�صي في جريمة  �لتحر�س  �لتحر�س فيتحقق  �لقانوني من  �لموقف  وبالن�صبة 
�أو �للفظ مثل تعليقات �لمجامالت غير �لالئقة �جتماعيا و�أخالقيا، وبالحملقة  باإتيان �لجاني بالإ�صارة 
و�لر�صوم  �لجن�صية  �لإيماء�ت  وكذلك  �ل�صخ�صية،  �لجن�صية  و�لأ�صئلة  �لجن�صية  و�لعرو�س  و�ل�صفير 
�لذي  �ل�صلوك  �إذ� كان  �أهمية  �لجن�صي، ول  بالتحر�س  تندرج تحت ما يعرف  �لجن�صية وكلها �صلوكيات 
يهدف �إلي ��صتثارة �لغريزة �لجن�صية �صلوكا و��صحا �أو �صمنيا وغير معلن كالإيماءة و�لإ�صارة ... �إلخ 
. بالتالي يتحقق �لتحر�س �لجن�صي بالدعوة �ل�صمنية �أو �ل�صريحة لأي من مقدمات جريمة �لمو�قعة �أو 
�لمتحر�س ما هو عورة في  بها  ي�صتطيل  �لذي  �ل�صلوك  بالأخير  �لعر�س، ويق�صد  �للو�ط وجريمة هتك 

ج�صم �إن�صان �آخر �أي �لم�صا�س بعورة �ل�صحية.
تندرج  �لتي  لالأفعال  تجريمه  عند  و�لرجل  �لمر�أة  بين  �لجنائية  �صيا�صته  في  �لقانون  يّميز  ولم 
�صمن نطاق �لتحر�س �لجن�صي، فالفعل �لفا�صح قد تتعر�س له �لمر�أة كما يتعر�س له �لرجل، وكذلك هتك 
�لعر�س �لذي يعرف بال�صحاق �إذ� وقع بين �مر�أتين، ومقدمات �لمو�قعة �لتي تعتبر زنا �إذ� تمت بالر�صا 
�إذ�  �إذ� وقعت دون ر�صا، ولو�ط  �إذ� لم تتكامل مادياتها وجريمة �غت�صاب  بين رجل و�مر�أة و�صروعا 

�رتكب �لفعل رجالن .
�أما �ل�صورة �لخا�صة للتحر�س باأنثى فنجدها في ن�س �لمادة 420 عقوبات �لتي جرمت كل فعل 
�أو قول �أو �إ�صارة في طريق عام �أو مكان مطروق لأنثى باعتبارها �لمجني عليه في هذه �لجريمة، وتتجه 
�إلغاء هذ� �لن�س و�لكتفاء بالن�س �لعام  �إلى  �ل�صيا�صة �لجنائية �لمقررة في م�صاريع قو�نين �لعقوبات 

�لذي يجرم �لأفعال �لفا�صحة �آنفة �لذكر.
وفيما يخ�س مكان �لتحر�س فالقاعدة �أن ل �أهمية لمكان �رتكاب �لجريمة ول للو�صيلة متى تحققت 
�لفعل  �لماديات على �لوجه �لذي جرمه قانون �لعقوبات، ومع ذلك فقد تطلب �لم�صرع لتكامل جريمة 
�لفا�صح و�لتحر�س باأنثى �رتكاب �ل�صلوك �لمجرم في محل عام �أو مفتوح �أو معرو�س للجمهور بما يفيد 
�أن �لتحر�س �لجن�صي �لذي يقع د�خل �لأماكن �لمغلقة في �صورة فعل فا�صح ل ي�صاأل عنه مرتكبه وفق 
�أحكام �لمادتين 420 و421 عقوبات ليبي لأن ركن عالنية �لجريمة غير متوفر ثم قالت �أ/فائزة، لذلك 
نطالب �لم�صرع �لتدخل لتجريم �أفعال �لتحر�س �لتي تتحقق مادياتها في �صورة �لأفعال �لفا�صحة ولو 
تم �لفعل في غير عالنية و�صورة ن�صر �لأ�صياء �لفا�صحة، وهي �لجريمة �لتي تتكامل �إذ� �أرتكب �ل�صخ�س 
فعال يخد�س �لحياء باأقو�ل و�ألفاظ غير لئقة �أو �أن ياأتي �إ�صارة متى حملت تلك �لت�صرفات معني له دللة 
�لفاعل  يرتكب  �أن  تتطلب  �لفا�صح  �لفعل  جريمة  لأن  بالحياء،  وم�صا�س  م�صايقة  على  و�نطوت  جن�صية 
�أو  بالبريد  �أو  باليد  �ل�صئ  �صلم  �صو�ء  تتم  �لأخيرة  و�ل�صورة  �لن�صر  بطريق  �أو  عام  مكان  في  جريمته 
��صتخدم  �أنه  �إل  لم يذكر ذلك �صر�حة  �لعقابي  �لن�س  �أن  �إلكترونيا رغم  �أو  �لمحمول  �لهاتف  بو��صطة 
عبارة ت�صتوعب ما ي�صهده �لع�صر من تطور تقني �أ�صئ ��صتخد�مه لالأ�صف لإثارة فكرة �لتمازج �لجن�صي، 
وفي حال ن�صر �لأ�صياء �لفا�صحة فاإن �لم�صرع لم يتطلب �رتكابها في مكان عام �أو مفتوح للجمهور، لأن 

�لن�صر يفيد �لعالنية ويغني عنها.
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�أو مفتوح بالجمهور،  وعليه ي�صاأل عن جريمة ن�صر �لأ�صياء �لفا�صحة و�إن لم تتم في مكان عام 
ويترتب على ذلك �أنه �إذ� قام زميلك في �لعمل بالتحر�س بك باإر�صال "sms" تحوي �صورً� ل �أخالقية 
جن�صية  دللة  لها  بالقول  �أو  بيده  �إ�صارة  با�صتخد�م  �أكتفي  �إذ�  ولكن  �لجريمة،  به  تتكامل  قد  ذلك  فاإن 
د�خل هذ� �لمكان �لمغلق �أو طلب منك مر�فقته �أو �أن �لترقية رهن بالخ�صوع لرغباته فاإن ذلك لالأ�صف 
غير مجرم قانونًا �إل �إذ� تجاوز حدوده با�صتطالة ما هو عورة في ج�صد �لمجني عليه �صحية �لتحر�س، 
وهو ما يتحقق به جريمة هتك �لعر�س دون ر�صا وهي جريمة تتكامل دون تطلب ركن �لعالنية بح�صب 
�لمادة )408( عقوبات ليبي، ويق�صد بها �لتعدي �لفاح�س �لمنافي لالآد�ب �لذي يقع على ج�صم �أو عر�س 
�صخ�صي �آخر ما د�م ذلك �لجزء من �لج�صم �لذي وقع عليه �لفعل يعد في حكم �لعور�ت، وهتك �لعر�س 
جريمة ما دون �لزنا �أو �لمو�قعة وهي �صحاق �إذ� تم �لفعل بين �مر�أتين وتتحقق به �صورة �أكثر خطورة 
�إلي ��صتطالة عورة  للتحر�س �لجن�صي لأنها ت�صتوعب �لأفعال �لمرتكبة �لتي تتجاوز �لأقو�ل و�لإ�صارة 
��صتغالل  جريمة  عن  "�لرئي�س"  �لفاعل  ي�صاأل  قد  كما  عليها،  �أو  عليه  �لمجني  بج�صم  و�لم�صا�س  �لغير 

�لنفوذ.
و للم�صاءلة �لجنائية عن �صور �لتحر�س �لجن�صي �لمتعددة ل بد �أن يرتكب �لمتحر�س )�لجاني( 
�لأفعال عن ق�صد ل عن خطاأ فاإذ� لم�س �إن�صان �آخر عر�صا فاإن ذلك ل يعد هتكا للعر�س و�إذ� رفعت �لرياح 
فا�صح ولكن هناك ظروف  بفعل  لي�س  لأنه  يعد تحر�صا  ذلك ل  فاإن  عامة  �أو رجل في حديقة  فتاة  ثوب 
�أو  ع�صرة  �لر�بعة  دون  ما  �لجن�صي طفاًل  �لتحر�س  كان �صحية  �ذ�  �لعقاب  ي�صدد  �لعقاب حيث  لت�صديد 
كان �لمجني عليه فاقد� لعقل غير مدرك لما يقوم �لمتحر�س )�لجاني( �أو كان مري�صا يمنعه من �لدفاع 
عن نف�صه �أو �إذ� �أ�صتخدم �لمتحر�س �لخد�ع و�لقوة ل�صن مقاومة �ل�صحية ولقد �عتبرت �لمحكمة �لعليا 
�أن عن�صر �لمفاجاأة و�لمباغتة مما تتحقق به �لقوة �لمادية لم�صاألة �ل�صخ�س عن جريمة هتك عر�س دون 
ر�صا، وتقرر لهذه �لجريمة عقوبة �ل�صجن مدة ل تزيد عن خم�س �صنو�ت وي�صدد �لعقاب �إذ� كان مرتكب 
�لجريمة من �لمتولي تربية �لمجني عليه �أو مالحظة �أو ممن له �صلطة عليه، و�إمعانا فى �لت�صديد، قرر 
�لفئة  فئتين:  بين  ومّيز  �لعقاب،  لت�صديد  �أخرى  ل�صنة 1985م ظروفا   10 رقم  �لقانون  �أحكام  بموجب 
�لأولي �إذ� �رتكبت �لجريمة من �لعاملين باأجهزة �ل�صرطة �أو �لأمن �ل�صعبي �لمحلي �أو ممن لهم �صفة 
ماأموري �ل�صبط �لق�صائي و�لفئة �لثانية: �إذ� �رتكبت من قبل �لمكلفين بحماية �لآد�ب �لعامة �أو رعاية 
�لأحد�ث �أو كان رئي�صا للمجني عليه في �لعمل �أو ممن عهد �إليه برعايته �أو تربيته �أو تثقيفه �أو تدريبه �أو 

عالجه �أو �لإ�صر�ف عليه �أو �لقيام ب�صاأن من �صئونه.
وختاما �أكدت �أ/فائزة على �أن تز�يد معدلت �لتحر�س بين �لأطفال و�ل�صباب من �لذكور و�رتكابها 
من قبل كبار �ل�صن ينبئ عن وجود خلل في منظومة �لقيم �لأخالقية، و�أن �صدة �لعقوبة لي�صت بر�دع 
للمتحر�صين، كما �أن ما تتعر�س له �لمر�أة من تحر�س في مو�قع �لعمل يحتاج �إلى تدخل ت�صريعي يجرم 
هذ� �ل�صلوك �صر�حة لردع من ت�صول له نف�صه �لإ�صاءة للمر�أة �أثناء قيامها بدورها �لمجتمعي مع �لعلم 
باأن �صاحب �لعمل �أو �لمدير يكون تحت طائلة �لعقاب وي�صاأل عن جريمة ��صتغالل نفوذ �إذ� ن�صب �إليه 

فعل �لتحر�س. 
جريمة  ورقتها  في  تناولت  ليبيا  حقوقية،  ونا�صطة  محامية  �لمقهور"،  "عزة  �الأ�صتاذة  �أما 
�لتحر�س �لجن�صي و�لقانون �لليبي، حيث �أكدت �أن قانون �لعمل �لليبي رقم 58 ل�صنة 1970قد خال تمامًا 
من �لتطرق للتحر�س �لجن�صي، لأن �لطبيعي �أن يكون مكانه �صمن ن�صو�س �لقانون �لجنائي لأن �لفعل 

�أيًا كان �ل�صكل �لذي �تخذه �صفويًا، غير �صفوي، ماديًا ملمو�صًا، يجب �أن يعاقب عليه جنائيًا.
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وبالعودة �إلى قانون �لعقوبات �لليبي �ل�صادر في عام 1953 وما طر�أ عليه من تعديالت، يالحظ 
�إلى �لتحر�س �لجن�صي هو ذلك �لمن�صو�س عليه في �لمادة 408 �لمتعلقة  �أن �لن�س �لتجريمي �لأقرب 

بهتك �لعر�س.
�لتعدي  به  يق�صد  �لذي  "�لفعل  هي  �لليبية  �لعليا  �لمحكمة  عرفتها  كما  �لعر�س  هتك  وجريمة 
�لفاح�س �لمنافي لالآد�ب و�لذي يقع على ج�صم �أو عر�س �صخ�س �آخر ماد�م ذلك �لجزء من �لج�صم �لذي 
وقع عليه �لفعل يعد في حكم �لعور�ت. ومن خالل هذ� �لتعريف يت�صح �أن هتك �لعر�س ل يمكن �أن يكون 
�أفعال في كل  �إل فعاًل ماديًا ملمو�صًا لذلك �لجزء من ج�صم �لإن�صان �لذي يعد في حكم �لعور�ت، وهي 
�لأحو�ل ما دون فعل �لمو�قعة. كما �أن ن�س �لمادة 421 �لمتعلقة بالأفعال �أو �لأ�صياء �لفا�صحة ت�صترط 

لوقوع �لجريمة �أن تقع في محل عام مفتوح �أو معرو�س على �لجمهور.
و�لتحر�س �لجن�صي يتخذ مظاهر عديدة، �أهمها و�أكثرها وقوعًا و�نت�صارً� هي تلك �لتي تتخذ �لقول 
)�أماكن  مغلقة  �أماكن  في  تقع  �لأحو�ل  �أغلب  في  �أنها  كما  لها،  �صكاًل  �لمادي  غير  �ل�صفوي  �لتعبير  �أو 
�لعمل/ �لدر��صة(، ومن ثم ل تدخل ل في نطاق �لمادة 408 )هتك �لعر�س( ول �لمادة 421 )�لأفعال �أو 
�لأ�صياء �لفا�صحة( وهكذ� فاإن �لمعتدي في �لتحر�س �لجن�صي يظل طليق �ل�صر�ح من �أي طوق جنائي، 

ول ي�صكل فعله جريمة في �لقانون �لليبي.
ثم ت�صاءلت �لدكتورة عزة هل ماز�ل في �لإمكان �لنتظار بالمتحر�س جن�صيًا و�إعطاوؤه �لفر�صة في 
�لإمعان في �لتحر�س بالآخر حتى ي�صل لحد �لفعل �لمادي حتى تطاله �لعقوبة، ويعتبر ما هو دون ذلك 
�أمرً� مباحًا في مجتمع يميل �إلى �ل�صمت �صونًا للعر�س؟، �أما �آن للم�صرع �أن يتدخل لإيقاف هذه �لآفة 

قبل �متد�دها �إلى حد �لعتد�ء ماديًا؟.
وعليه، فاإنه يمكننا �لقول باأن �لت�صريع �لليبي ل يغطي حالة �لتحر�س �لجن�صي ونحن �ليوم في 

�أم�س �لحاجة �إلي تدخل �لم�صرع لتعديل قانون �لعقوبات بما يكفل ردعًا لهذه �لحالة.
حالة  فقالت تتميز  �لجن�صي  بالتحر�س  يحيطان  �لذين  �لدر�ية  وعدم   . �ل�صمت  عن  تحدثت  ثم 
�لتحر�س �لجن�صي بوقوعها في �أماكن مغلقة )عمل/ در��صة...(، كما �أنها تتميز بوقوعها من �صخ�س 
له نوع من �ل�صلطة على مروؤو�صه، لذ� فاإنها نادرة �لحدوث في �لأماكن �لعامة وفي �أماكن تت�صاوى فيها 

قدر�ت �لمر�أة و�لرجل في جو يكفل نوعًا من �لم�صاو�ة وتكافوؤ �لفر�س.
�إل �أن وقوعها ل يوؤدي �إلى �أزمات ومعاناة نف�صية وفقد�ن للثقة و�صعور بالدونية على من وقع عليه 
�لفعل فح�صب، بل يمتد �إلى �لرزق وم�صادره، لذ� فالتحر�س �لجن�صي ي�صكل نوعًا من �أنو�ع �لقهر على من 
يقع عليه، �إذ غالبًا ما يقع من �لقوي على �ل�صعيف، وغالبًا ما ي�صكل �أ�صو�أ �أنو�ع �ل�صتغالل و�أب�صعه في 
م�صدر رزق �لإن�صان وقوته. و�إز�ء ظروف �لمجتمع و�لتقاليد غالبًا ما يكون �صالح �ل�صمت، و�لت�صحية 
ولعدم  �إنه  �لجن�صي.بل  �لتحر�س  وبر�ثن  مخالب  من  للنجاة  �لوحيدة  �لو�صيلة  هي  و�لعمل،  بالمرتب 
�لدر�ية و�لإحاطة بطبيعة هذ� �لفعل، كثيرً� ما يوؤدى �لتحر�س �لجن�صي �ل�صفوي على وجه �لخ�صو�س 
�إلى ت�صوي�س و��صطر�ب و�إرباك في ذهن �صحاياه، على �عتبار �أنه لم يرقى لم�صتوى �لعتد�ء �لملمو�س 
وقد يوؤدي ذلك �إلي وقوع �ل�صحية فري�صة لحالة من عدم �لتاأكد و�لخوف من �للجوء لل�صكوى، خا�صة 

و�أن قانون �لعقوبات �لليبي ل ين�صف �لمعتدي عليه في هذه �لحالة.
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لذ� فاإن �لوعي بالم�صاألة �صيء �أ�صا�صي، وتحديد مقايي�س حالة �لتحر�س �لجن�صي ومعاييره مهمة، 
و�لتوعية و�صرحها �أمر في غاية �لأهمية. كما �أن لالإعالم دور� �أ�صا�صيا، كاإجر�ء تحقيقات �صحفية د�خل 
�أماكن �لعمل، و�إعد�د در��صة لرفع �لم�صكوت عنه، ومو�جهة �لو�قع بالإح�صائيات وعر�س حالت حية 
�لتحر�س  معايير  بيان  فيها  يتم  �لعمل،  دور  في  وتثقيفية  تدريبية  بدور�ت  �لقيام  بالخ�صو�س.كذلك 
بالتحر�س  فالوعي  للت�صفي و�لنتقام،  �أو  لأغر��س خا�صة  ��صتخد�مه  ي�صاء  �لجن�صي ومفهومه حتى ل 
�إلى مرحلة  �ل�صمت  د�ئرة  �لخروج من  عليه على  �لمعتدي  �لجانب  ي�صجع  �أمثلة حية  و�إعطاء  �لجن�صي 
�لدفاع عن حقوقه و�لت�صبث بعمله وم�صدر رزقه �أيًا كانت �لمعوقات و�لم�صاكل �لتي تعتر�صه في �صوق 

�لعمل. 
ثم �صاقت "د. عزة" بعد ذلك �لحلول لمو�جهة هذه �لم�صكلة و�لتي تمثلت في:

�لعقوبات  قانون  وت�صمينها  �لجن�صي  �لتحر�س  على  �لجريمة  �صفة  باإ�صفاء  ت�صريعي  تدخل   .1
�لليبي، و�أن تقوم لجنة تعديل قانون �لعقوبات �لحالية �إلى ت�صمين قانون �لعقوبات ن�صًا يتعلق 

بالتحر�س �لجن�صي كما فعل �لم�صرع �لتون�صي و�لمغربي.
2. �أن تقوم �أمانة �للجنة �ل�صعبية �لعامة للقوى �لعاملة، بو�صع لئحة تعمم على جهات �لعمل خا�صة 
بالخ�صو�س  وقو�عد  �صو�بط  وت�صع  �لجن�صي  �لتحر�س  م�صاألة  �إلى  تتطرق  �لخا�س  �لقطاع 
وتتابع تنفيذها من خالل �إن�صاء ق�صم �أو مكتب لتلقي �ل�صكاوي بالخ�صو�س تحت م�صمى مكتب 

عدم �لتمييز وتكافوؤ �لفر�س، ومحاولة معالجتها في �إطار عالقة �لعمل.
3. �لتوعية �لإعالمية و�لتربوية و�إعد�د �لمل�صقات و�لكتيبات �لتي توزع مجانًا على �أماكن �لعمل، 

و�إعد�د �لندو�ت ب�صكل خا�س.
تدريبية،  دور�ت  عقد  على  و�لمتو�صطة  �لكبرى  �لعمالة  ذ�ت  �لعمل  وجهات  �ل�صركات  �إلز�م   .4
وفر�س �نعقادها على �ل�صركات �لكبرى ذ�ت �لأعد�د �لكبيرة من �لعاملين لتوعيتهم وتثقيفهم 

بالأمر، �إ�صافة �إلى حثها على تعيين �إخ�صائي �جتماعي لمو�جهة هذه �لحالت.
�إلى  حاجة  في  �لخا�س  �أو  �لعام  �لقطاع  �صمن  �أكانت  �صو�ء  �ليوم  �لعمل  مو�قع  �أن  �أكدت  كما 
�صو�بط وقو�عد تحمي �لجانب �ل�صعيف في عالقة �لعمل �أو �لوظيفة على �عتبار �أن �لعمل حق من حقوق 

�لإن�صان ل�صيق بكر�مته وكيانه، وم�صدر لرزقه وركيزة ل�صتقالليته.
و�أن  �لمالأ، خا�صة  على  �ليوم  يكون  �أن  يجب  �لعمل  مو�قع  في  �لجن�صي  �لتحر�س  عن  فالحديث 
�أن  يجب  �أمر  وهو  وت�صجيعه  �لخا�س  �لقطاع  نحو  و��صعة  خطو�ت  يخطو  �ليوم،  �لقت�صادي  �لتوجه 
يو�كبه توفير �أكبر حماية للعاملة من تعمل بالقطاع �لخا�س �أو هيمنة �لقطاع �لعام على مقدر�ت �لعامالت 

لديه.
ودر��صته  حالته،  وعر�س  �لمو�صوع،  ومناق�صة  �لعلن،  �إلى  �ل�صمـت  حالـة  من  �لخروج  �إن 
�صك  بال  �لجن�صي،  �لتحر�س  لتجريم  �لم�صرع  تدخل  �إلى  �إ�صافة  بخ�صو�صه،  �إح�صائيات  و��صتخر�ج 
�صي�صفي �لكثير من �لتو�زن لعالقات تو�صف في �لغالب باأنها عالقات ظالمة يتحكم فيها �صاحب �ل�صلطة 

و�لنفوذ بمن يعمل تحت �إمرته.
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وتحدتث �الأ�صتاذة �لجوهرة �لو�يلي - رئي�س مجل�س �د�رة جمعية �لملك عبد �لعزيز �لخيرية 
�لن�صائية "عون" �ل�صعودية عن �حتر�م �لمملكة �لعربية �ل�صعودية للمر�أة و�لذي �ت�صح من خالل نظام 
رعاية  لموؤ�ص�صة  �لأ�صا�صية  �لالئحة  جريمة،و�أي�صا  ترتكب  �لتي  للمر�أة  ومعاملته  �لجزئية  �لإجر�ء�ت 

�لفتيات �لمتهمة في نظام �لإجر�ء�ت �لجزئية. 
حيث �نفرد نظــام �لإجر�ء�ت �لجز�ئية �ل�صادر في �لمملكة �لعربية �ل�صعودية بالمر�صوم �لملكــي 
رقم م/ 39وتاريخ 28/7/1422هـ، بتقرير كر�مة �لمر�أة، وحفظ حقوقها �لمادية و�لمعنوية؛ حيث 
خ�ّس �لمر�أة �لتي ترتكب جريمة بمعاملة ر�قية تليق بو�صعها وتركيبتها �لنف�صية و�لبيولوجية، وذلك لما 
يت�صم به �لو�صع في �لمملكة �لعربية �ل�صعودية من خ�صو�صية �نفرد بها عن �صائر دول �لعالم. يت�صح 
ذلك جلّيًا في �لتاأمل في كثير من ن�صو�س نظام �لإجر�ء�ت �لجز�ئية �لتي ن�صت على تقرير وحفظ كيان 
�لمر�أة �لمقيمة على �أر�س �لمملكة �لعربية �ل�صعودية �صو�ء كانت تحمل �لجن�صية �ل�صعودية �أم غيرها، 
م�صلمة كانت �أم غير م�صلمة. فالمر�أة لكونها �مر�أة حقوق كثيرة كفلت �صيانة حقوقها �لمادية و�لمعنوية، 
وقررت كر�متها، وحفظت خ�صو�صيتها . فحّرم نظام �لإجر�ء�ت �لجز�ئية كل ما يم�ّس ب�صخ�صية �لمر�أة 
�أو مالها �أو عر�صها، وما يتعلق بذلك من �لتعر�س لم�صكنها وحياتها �لخا�صة ما د�مت بعيدة عن �لتهمة، 
�لُجرم  هذ�  فاإن  ُجرمًا  �لمر�أة  �قترفت  ولو  وحتى  �لمطهر،  �ل�صرع  باأحكام  ملتزمة  لل�صبهات،  متوقية 
يتد�خل  لها حقوق، وعليها و�جبــات، ل  �لإن�صانية، فتبقى عزيزة مكرمة محترمة  ل ُيخرجها من طور 

بع�صها في بع�س، فال ُت�صلب منها كر�متها و�آدميتها ب�صبب ذنٍب �قترفته، مهما كان هذ� �لذنب.
ولقد ر�عى �لنظام �لجنائي في �لمملكة �لعربية �ل�صعودية حقوق �لمر�أة في �لمحاكمات �لجنائية 
�أثناء مر�حل �لدعوى �لجنائية خ�صو�صًا مرحلتي �لتحقيق  بتخ�صي�س قو�عد و�صو�بط تخ�س �لمر�أة 
�لثالثة  �لمادة  �لجز�ئية في  �لإجر�ء�ت  �أ�صولها نظام  �لقو�عد و�ل�صو�بط ن�ّس على  و�لمحاكمة، وهذه 
�إنه: )يتم �لتحقيق مع �لأحد�ث و�لفتيات ومحاكمتهم وفقًا لالأنظمة و�للو�ئح  �لنظام، حيث  ع�صرة من 
�لمنظمة لذلك(. وهذ� تميز فريد لنظام �لإجر�ء�ت �لجز�ئية في �لمملكة �لعربية �ل�صعودية حيث �عتبر 
للمر�أة خ�صو�صيتها عند �لتحقيق و�لمحاكمة وجعل محاكمتها وفقًا لأنظمة معينة تر�عي و�صع �لمر�أة 

وحقوقها �لنف�صية و�لجتماعية و�لج�صدية و�لبيولوجية.
ومن �الأنظمة و�للو�ئح �لمنظمة للتحقيق مع �لمر�أة ومحاكمتها: �لالئحة �لأ�صا�صية لموؤ�ص�صة 
هـ، حيث  وتاريخ 19 / 7 / 1395  رقم 868  بالقــر�ر  �لوزر�ء  و�ل�صادرة من مجل�س  �لفتيات  رعاية 
رعاية  )موؤ�ص�صة  فيها:  فجاء  �لموؤ�ص�صة  تعريف  على  �لفتيات  رعاية  لموؤ�ص�صة  �لأ�صا�صية  �لالئحة  ن�ّصت 
�لفتيات موؤ�ص�صة �جتماعية تن�صئها وز�رة �ل�صئون �لجتماعية وتتولى �إد�رتها وتنفيذ بر�مجها �لرعاية 
�لجتماعية بها ومتابعتها(. و�لهدف من هذه �لموؤ�ص�صة هو رعاية �لفتيات �لالتي �قترفن ُجرمًا ول تزيد 
�أعمارهن على ثالثين �صنة، �أما َمن تزيد �أعمارهن على ثالثين �صنة فال تنطبق بحقهن �لالئحة �لأ�صا�صية 

لموؤ�ص�صة رعاية �لفتيات. 
�أثناء  �لفتيات  بحجز  تتعلق  قو�عد  على  �لفتيات  رعاية  لموؤ�ص�صة  �لأ�صا�صية  �لالئحة  ن�صت  ولقد 
�أو  �لتحقيق  رهن  وهّن  �لتوقيف  �أمر  بحقهن  �صدر  �لالتي  �لفتيات  بالموؤ�ص�صة  ُيلحق  و�أنه  �لمحاكمة، 
�لمحاكمة، �أو �لفتيات �لالتي ت�صدر عليهن �أحكام ق�صائية تت�صمن �إيد�عهن بالموؤ�ص�صة. فمن حق �لفتاة 
�إيد�عها في موؤ�ص�صة رعاية  يتم  �أن  �لمحاكمة  �أو  �لتحقيق  �أثناء  �ل�صعودية  �لعربية  �لمملكة  �لمتهمة في 
�لفتيات �إلى �أن ي�صدر حكم ب�صاأنها، و�أن يكون حجزها في مكان منف�صل عن �لفتيات �لتي �صدر بحقهن 
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�أحكام �صرعية، على �أن تتم محاكمة �لفتاة د�خل �لد�ر، وقبل �لمحاكمة ُتجرى در��صة متكاملة عن �لفتاة 
و�لأ�صباب �لتي �أدت �إلى �نحر�فها، وُترفع �لدر��صة ونتائجها مع �أور�ق �لق�صية جنبًا على جنب للقا�صي 
لدر��صتها و�ل�صتفادة منها في �لتحقيق وعند �إ�صد�ر �لحكم، و�عتبار تلك �لأ�صباب ظروفًا مخففة للعقاب، 
�لعقوبة  تنفيذ  ويتم  �لموؤ�ص�صة،  د�خل  يكون  �لفتاة  �لقا�صي من عقوبات بحق  ي�صدره  ما  تنفيذ  �أن  كما 

�لبدنية تحت �إ�صر�ف هيئة مكونة من مندوب عن �لمحكمة ومندوبة عن �لموؤ�ص�صة. 
وهذ� ما يتعلق بالفتيات �لالتي ل تزيد �أعمارهن على ثالثين �صنة، �أما ما يخ�س �لمر�أة عمومًا فلقد 
و�صع نظام �لإجر�ء�ت �لجز�ئية في �لمملكة �لعربية �ل�صعودية قو�عد و�صو�بط كثيرة يجب �عتبارها 
ن�ّصت  حيث  �لعام(  و�لدعاء  �لتحقيق  )هيئة  �لتحقيق  و�صلطة  �لجنائي  �ل�صبط  جهات  من  وتطبيقها 
�لمادة �لثانية و�لأربعون من نظام �لإجر�ء�ت �لجز�ئية على �أنه: )�إذ� كان �لمتهم �أنثى وجب �أن يكون 
�لتفتي�س من قبل �أنثى يندبها رجل �ل�صبط �لجنائي(. فال يجوز تفتي�س ج�صم �لمر�أة �لمتهمة وما يت�صل 
به من مالب�س �إل من قبل �أنثى يندبها رجل �ل�صبط �لجنائي )�صابط �ل�صرطة �أو رئي�س مركز هيئة �لأمر 
بالمعروف و�لنهي عن �لمنكر �أو غيرهم ممن ذكرهم �لنظام في �لمادة 26كٌل في مجال �خت�صا�صه(، 
�لك�صف على  �لنهي عن  �ل�صرعية في  للن�صو�س  للمر�أة وحفاظا على كر�متها و�إعماًل  وفي هذ� �صيانة 
عور�ت �لن�صاء من قبل �لرجال من غير �صرورة، كما �أنه يجب �أن يكون �لتفتي�س بعيدً� عن �أنظار �لرجال 
�لمر�د  �لأ�صياء  �لمتهمة  �لمر�أة  �أخرجت  �إذ�  و�أنه  محارمها،  غير  ير�ها  �أن  من  للمر�أة  �صتر  هذ�  وفي 
وهذ�  فيه.  �ل�صتمر�ر  ي�صّوغ  م�صبب  هناك  يكن  لم  ما  للتفتي�س؛  فال حاجة  مالب�صها طوعًا  من  �صبطها 
فيما �إذ� كانت �لمر�أة هي محل �لتهام، �أما �إذ� لم تكن محاًل لالتهام و�إنما كانت موجودة في مكان ُير�د 
تفتي�صه؛ فيجب على رجال �ل�صبط �لجنائي و�صلطة �لتحقيق �أن يمكنوها من �لحتجاب قبل دخول �لمنزل 
و�أن ي�صهلو� لها مغادرته دون �لتعر�س لها، و�أن يمنحوها �لت�صهيالت �لالزمة لذلك بما ل ي�صر بم�صلحة 

�لتفتي�س ونتيجته. 
�ل�صو�بط  بهذه  بانفر�ده  �ل�صعودية  �لعربية  �لمملكة  في  �لجز�ئية  �لإجر�ء�ت  نظام  تميز  وبهذ� 
�أّيًا كانت  �أر�س �لمملكة �لعربية �ل�صعودية  و�لتعليمات �لمنظمة للتعامل مع �لمر�أة �لمذنبة �لمقيمة في 
بنات جن�صها في  �لذي يحفظ كر�متها، وي�صون حقوقها، ويمّيزها عن  �لتعامل  جن�صيتها ودينها، ذلك 

�صائر بالد �لعالم.
�أما فيما يتعلق بالتحر�س �لجن�صي فقد �هتم مجل�س �ل�صورى �ل�صعودي بمحاربة هذه �لآفة حيث 
قدم م�صروع قانون للنقا�س، "م�صودة �لقانون �لمقترح"م�صروع قانون يعتبر تحر�صا جن�صيا معاقبا عليه 
بموجب هذ� �لنظام كل قول �أو فعل �أو �إ�صارة، �أو �تخاذ موقف ل تدع ظروف �لحال �صكا في دللته على 
�لرغبة في �لإيقاع �لجن�صي بالطرف �لآخر، �أو �إهانته، �أو ��صتفز�زه، �أو تحقيره ب�صبب جن�صه، �أو مجرد 

خد�س حياء �لأذن �أو �لعين. 
 6 عن  تقل  ل  مدة  �لمتحر�س  حب�س  هي  �لفعل  هذ�  لمثل  �لمقترحة  و�لعقوبات  �الأولى:  �لمادة 
�أ�صهر ول تزيد عن �صنة، وبغر�مة ل تقل عن 20 �ألف ريال ول تتجاوز 50 �ألف ريال، �أو باإحدى هاتين 

�لعقوبتين، وفي حالة �لعودة ت�صاعف �لعقوبة. 



59 المركز الم�سري لحقوق المراأة

ينطبق  �صلوك  �أي  هو �صدور  �لعمل  مجال  في  �لجن�صي  �لتحر�س  مفهوم  يعتبر  �لثانية:  �لمادة 
عليه �لو�صف �لإجر�مي �لو�رد في �لمادة �لأولى من هذ� �لنظام من رئي�س على مروؤو�س �أو �لعك�س، �أو 
�أيا كان نوع �لعمل �أو نوع �لعالقة بين �لطرفين، و�صو�ء كان في �لنطاق �لزماني  من عامل على �آخر، 

و�لمكاني للعمل �أو خارجه، متى كانت عالقة �لعمل هي �صبب �لتحر�س �لجن�صي �أو وقع بمنا�صبتها. 
�لمتحر�س  يتم حب�س  �أ�صد، حيث  �لعمل فهي  �لمقترحة في مجال  �لعقوبات  �أما  �لثالثة:  �لمادة 
مدة ل تقل عن �صنة ول تزيد عن 3 �صنو�ت، وبغر�مة ل تقل عن 50 �ألف ريال، وفي حالة �لعودة ت�صاعف 

�لعقوبة. 
ويكون على م�صوؤولية �لروؤ�صاء و�لمديرين في �لموؤ�ص�صات �لحكومية و�أ�صحاب �لأعمال، �أو من 
يقوم مقامهم، كل في مجال عمله، على توفير بيئة عمل خالية من �أفعال �لتحر�س �لجن�صي، حيث يتعين 
عليهم و�صع �أنظمة د�خلية فعالة لمكافحة �لتحر�س �لجن�صي، مع �تخاذ كل �لو�صائل �لالزمة لذلك، ومن 
بيئة  وتوفير  و�لنظامية،  و�لأخالقية  �لدينية  �لناحية  من  �لجن�صي  �لتحر�س  بخطورة  �لوعي  ن�صر  ذلك 
عمل يحاط فيها �لختالط بين �لجن�صين بال�صو�بط �ل�صرعية، و�لمر�قبة �لم�صتمرة ل�صلوكيات من تثور 
حولهم �ل�صبهات، وو�صع نظام فعال لل�صكوى من �أفعال �لتحر�س �لجن�صي، و�إحاطة �لتحقيق �لإد�ري 

بكافة �ل�صمانات �لنظامية، كما يجب �صمان �صرية �لتحقيق حفاظا على �لنظام �لعام و�لآد�ب �لعامة.
�لخدمة  نظام  في  عليها  �لمن�صو�س  �لتاأديبية  بالجز�ء�ت  �لإخالل  حالة  وفي  �لر�بعة:  �لمادة 
�لمدنية �أو �لعمل، يعاقب رئي�س �لموؤ�ص�صة �أو مديرها �أو �صاحب �لعمل ح�صب �لأحو�ل بغر�مة ل تقل عن 

50 �ألف ريال ول تتجاوز 100 �ألف ريال، كما �أنه في حال �لعودة ت�صاعف �لعقوبة. 
�لتحر�س  حو�دث  كل  عن  �لعمل  �صاحب  �أو  مديرها  �أو  بالموؤ�ص�صة  �لرئي�س  م�صوؤولية  وتتناول 
�لتحر�س  مكافحة  خطة  وتنفيذ  و�صع  في  يق�صر  لم  �أنه  يثبت  لم  ما  موؤ�ص�صته،  في  تقع  �لتي  �لجن�صي 

�لجن�صي. 
�لمادة �لخام�صة: تطالب �لمجني عليه في جريمة �لتحر�س �لجن�صي باإقامة �لدليل على وقوعها، 
وللمتهم نفيها بكافة طرق �لإثبات، بينما يخ�صع �إثبات �لو�قعة ونفيها لل�صلطة �لتقديرية لجهات �لتحقيق.
بينما تناولت �الأ�صتاذة كلثم �لغانم - �أ�صتاذة علم �لجتماع �لم�صارك، جامعة قطر في ورقتها 
�صيما  عام، ول  ب�صكل  �لإن�صان  فيما يخ�س حقوق  �لقطري،  �لمجتمع  على  �لذي طر�أ  �لإيجابي  �لتغيير 
حقوق �لمر�أة، ومن بينها �لحقوق �لجتماعية و�لثقافية حيث تتمتع �لمر�أة في �لمجتمع �لقطري بالأمن 
�أن  كما  �لأخرى،  بالمجتمعات  مقارنة  متدنية،  تعد  �لجريمة  فمعدلت  عموما،  �لمجتمع  �صمة  هو  �لذي 
ت�صيطر  تز�ل  ل  �لمجتمع  �أن  كما  بال�صتقر�ر.  تنعم  �لقت�صادية  وحتى  و�لجتماعية  �ل�صيا�صية  �لحياة 
عليه قيم �لعائلة و�لع�صيرة، فنظام �لأ�صرة �لممتدة ل يز�ل فاعال رغم �لنمو �ل�صكاني �ل�صريع و�لتح�صر 
و�نت�صار �لتعليم. ومع ذلك فاإن هناك موؤ�صر�ت تدل على �أن �لأ�صرة �لقطرية تو�جه بع�س �لم�صكالت، 
يمكن �ل�صتدلل عليها من خالل �رتفاع ن�صب �لطالق �لتي تمثل �أكثر من 30% من عدد �لزيجات �ل�صنوية.
فاأظهرت �لبيانات �لر�صمية ونتائج در��صة ميد�نية حول �لعنف �لموجه نحو �لمر�أة في عام 2006 
�أن هناك ن�صبة من �لن�صاء يتعر�صن للعنف �لمنزلي، فمن عينة بلغ حجمها 2787 مفردة هناك 509 حالت 
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من �لقطريات �أفدن بتعر�صهن للعنف ويمثلن ما ن�صبته 23.2% من مجموع �لعينة، وك�صفت �لدر��صة �أن 
�لعنف - في �لغالب - يمار�س على �لمر�أة من قبل �لذكور في �لأ�صرة )�لزوج – �لأخ – �لأب(، و�أيدته 
نتائج در��صة �أخرى حول �لعنف �لأ�صري �أجريت في عام 2007 و�لتي �صملت جميع �صر�ئح �لأ�صرة، كما 
�أن �لبيانات �لر�صمية قد ك�صفت عن تز�يد م�صتمر في حالت �لعنف �لأ�صري منذ عام 2000 و�لتي �أظهرت 
�لجر�ئم  حول  لبند  يفتقد  �لعقوبات  قانون  يز�ل  ل  ذلك  ورغم  �ل�صحية.  هي  تكون  ما  غالبا  �لمر�أة  �أن 

�لأ�صرية و�لعنف �لأ�صري. 
�لذكر في �لعالقة  �لبالغ من قبل  فهناك نظرة ت�صود ثقافة �لمجتمع تعطي �لحق بتاأديب �لأنثى 
�لزوجية، وقد �أو�صحت نتائج �إحدي �لدر��صات �أن غالبية �لعينة �تفقت على �أن �لمر�أة يجب �أن توؤدب في 
حالة ع�صيانها لالأو�مر وكانت ��صتجابة �لإناث �أكبر من �لذكور، وفي در��صة �لعنف �صد �لمر�أة تبين �أن 
هناك حو�لي 41 % من �لعينة يرين �أن �لمر�أة �لمعنفة ت�صتحق �لعنف �لو�قع عليها، وت�صير هذه �لنتائج 
�إلى �صيوع نظرة تو�فق وتبرر �لعنف �صد �لمر�أة ومعاقبتها �إذ� كانت مخطئة، وهذ� يحدث رغم �أن معظم 
مفرد�ت �لعينات �لتي تم تطبيق �لدر��صة عليها كان م�صتو�ها �لتعليمي جامعيًا ومتو�صطًا. وهذ� ي�صير 
�أن �لتعامل مع �لمر�أة ككيان م�صاٍو للرجل في �لحقوق و�لأهلية ل يز�ل ناق�صا، و�أن �لقو�نين قد  �إلى 
تالءمت في جو�نب منها مع �لقيم �لثقافية حول �لمر�أة خ�صو�صا في مجال �لأهلية و�لولية، لدرجة �أنها 
لم ُتجرم �لعنف �لمرتكب من قبل �أحد �لأولياء على �لمر�أة، فهل يوجد ما ي�صمى بجريمة �لعنف �لعائلي 

في قانون �لعقوبات؟.
على �لرغم من �أن �لقانون قد ن�س في مو�ده على و�صع عقوبات م�صددة على من يرتكب جريمة 
�غت�صاب �أنثى �أو خد�س حياوؤها �أو تعري�س حياتها للخطر، وعدم تفتي�صها �إل من قبل �أنثى و�أمام �أخريات، 
مع ذلك لتز�ل هناك �لعديد من �لفروق �لظاهرة و�لم�صتترة في �لقانون، مثل �لقو�نين �لمرتبطة بالعنف 
�لأ�صري و�لعنف �صد �لمر�أة �إذ ل يوجد �أي ن�س ي�صير �إلى جر�ئم �لعنف �لعائلي، مثل �صرب �لزوجة �أو 
حرمانها من حقوقها، كما توجد �ختالفات تدل على �لتمييز �صد �لمر�أة مثل، �لختالف في نوع �لعقوبة 
بالن�صبة لجر�ئم هتك �لعر�س حيث �أن هناك م�صتويات للعقوبة مرتبطة بنوع �لهتك، رغم �أنه هتك عر�س 

في نهاية �لأمر. 
وفي �صبيل مناه�صة �لعنف �صد �لمر�أة و�لطفل يجب �إعادة �لنظر في بع�س بنود �لقانون، و�إ�صافة 
�لجريمة �لعائلية �أو �لمرتكبة من قبل �أحد �أع�صاء �أ�صرة �لمر�أة �أو من هم في حكم �لو�صاية �أو �لولية 
�ل�صخ�صية  �لأحو�ل  قانون  في  و�لو�صاية  �لولية  حدود  وتو�صيح  �لقا�صر،  �لأنثى  خ�صو�صا  عليها، 
�إلى حٍد بعيٍد لي�س بالحقوق و�لو�جبات بقدر ما تتاأثر بق�صايا  و�إجر�ء�ت �لزو�ج و�لطالق �لتي تتاأثر 

�لنوع �لجتماعي �ل�صائدة في �لثقافة �لمحلية.
و�أن يجمع �لقانون بين �إجر�ء�ت تمنع �لنتهاكات وت�صاعد �صحايا �لعنف وتحميهن، ف�صاًل عن 
�إجر�ء�ت للمقا�صاة على �أي جرم يرتكب و�لتحقيق فيه و�لمعاقبة عليه. وكذلك تو�صيح �لجر�ئم �لتي 
ترتكب با�صم �ل�صرف وتحديد �لعقوبات �لخا�صة بها و�إلغاء كافة �أ�صكال �لتمييز �لمرتبطة بها، و�لنظر 
�إليها بو�صفها جريمة مثل �لجر�ئم �لأخرى �لتي يعاقب عليها قانون �لجنايات، ومنع �أي �صكل من �أ�صكال 
على  �لمعتدي وين�س  و�لقانون تجاه  �ل�صرع  �لقانون حكم  �لقانون،بحيث يحدد  �أثناء تطبيق  �لتعاطف 
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�لعقوبات بقدر �لجريمة، فال يتم تجاهل �لعقوبة على �أي جرم �أو �إ�صاءة �أو �إ�صقاطها من �لإحكام �لو�ردة 
فيه بتاأثير من �لنوع �لجتماعي �أو باإ�صاءة تف�صير حدود �لولية �أو �لو�صاية.

بحماية  �لمعنية  و�لموؤ�ص�صات  �الآليات  توفير  عن  ذلك  "كلثم"بعد  �الأ�صتاذة  تحدثت  ثم   
�إلى موؤ�ص�صات  �إن تحقيق مبد�أ �لم�صاو�ة و�لعد�لة �لجتماعية يحتاج  وتمكين �لمر�أة في قطر، فقالت 

م�صاندة، بالإ�صافة �إلى �لقو�نين و�لت�صريعات مثل:
- �للجنة �لوطنية لحقوق �لإن�صان. 

-�لموؤ�ص�صة �لقطرية لحماية �لطفل و�لمر�أة. 
- �لمركز �لثقافي لالأمومة و�لطفولة. 

- مركز �ل�صت�صار�ت �لعائلية. 
- �لد�ر �لقطرية لالإيو�ء و�لرعاية �لإن�صانية. 

- �لموؤ�ص�صة �لقطرية لمكافحة �لتجار بالب�صر. 
- مركز �لتاأهيل �لجتماعي.

ولقد �أثبتت هذه �لموؤ�ص�صات فعاليتها، �إل �أن هناك �لعديد من �لن�صاء ل يعلمن عن هذه �لموؤ�ص�صات 
وطبيعة عملها �صيء وقد ظهر ذلك في در��صتين ميد�نيتين �لأولى على طالبات جامعة قطر و�لثانية على 
عينة من �لمجتمع، كما �أن �لقيم �لثقافية تمثل عائقًا �أمام �ل�صتفادة من هذه �لموؤ�ص�صات �أو تحد من قدرة 
�لن�صاء �إلى �للجوء �إليها تحت بند �لعيب و�لحفاظ على �صمعة �لعائلة، �لأمر �لذي يحتاج �إلى جهود �أكبر 

لتوعية �لن�صاء بطبيعة هذه �لموؤ�ص�صات، وكذلك توعيتهن بحقوقهن �لإن�صانية و�لجتماعية.
�آليات �لر�صد متمثلة في �لتقارير �لدورية عن �لمر�أة و�لرجل -  كما تتوفر في �لمجتمع بع�س 
للتخطيط  �لعامة  �لأمانة  �لأ�صرة بالتعاون مع  �لتي يعدها �لمجل�س �لأعلى ل�صوؤون  �إح�صائية -  �صورة 
�لتنموي، كذلك �لتقرير �لذي تعده �إد�رة �لمر�أة بالمجل�س �لأعلى ل�صوؤون �لأ�صرة حول ما تم �إنجازه من 
قر�ر�ت موؤتمر بكين، وتقرير دولة قطر حول ما تم �إنجازه من �أهد�ف �لألفية، وتقرير �لتنمية �لب�صرية، 
وتقرير �لتنمية �لم�صتد�مة �لذين ت�صدرهما �لأمانة �لعامة للتخطيط �لتنموي.هذ� �إلى جانب �لعديد من 
منتدى  �لفتيات،  �إبد�ع  مركز  مثل،  �لمجتمعية  و�أدو�رها  �لمر�أة  ثقافة  تنمية  �إلى  تهدف  �لتي  �لمر�كز 

�صيد�ت �لأعمال، لجنة �لريا�صة �لخا�صة بالمر�أة. 
وهناك من �لهيئات �لتي تلعب دورً� �أ�صا�صيًا في تطوير �أو�صاع �لمر�أة وو�صع �ل�صتر�تيجيات �لتي 
تهدف �إلى تقدم �لمر�أة مثل �لمجل�س �لأعلى ل�صوؤون �لأ�صرة، وهيئات ت�صع �لمر�أة �صمن �أولوياتها مثل 
�لأمانة �لعامة للتخطيط �لتنموي ووز�رة �لعمل، كما �أن باقي موؤ�ص�صات �لدولة �لر�صمية وغير �لر�صمية 
�أو تتبنى كفاء�ت ن�صائية تعمل بها.  �أو بتقديم خدمات لها،  �أن�صطتها  �لمر�أة في  تتبنى �صيا�صات لدمج 
ويتوقع �أنه خالل �ل�صنو�ت �لقليلة �لقادمة �صوف تتاح فر�س �أكبر للمر�أة لكي تمار�س �أدو�رها �لمجتمعية 
ولكي ت�صارك في �صناعة �لقر�ر �لتنموي �إذ� ��صتمر �لزخم �لحالي نحو دمج �لمر�أة في �لعملية �لتنموية.
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�لآن،  �لم�صاو�ة  منظمة  �لت�صالت  �صئون  م�صئولة   - �آنتاريان  الك�صيمي  �لدكتورة  تناولت 
�صرحت  �لمر�أة، كما  �لآن وعملها في مجال حقوق  �لم�صاو�ة  موؤ�ص�صة  �لحديث عن  �أمريكا في ورقتها 

باخت�صار قانون حقوق �لإن�صان �لدولي و�تفاقية �لق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �لمر�أة.
حيث تحدثت عن"�لم�صاو�ة �لآن" هي منظمة دولية لحقوق �لإن�صان تعمل لإنهاء �لعنف و�لتمييز 
�أولى  من  وكانت   ،1992 عام  �صد �لن�صاء و�لفتيات في �أنحاء �لعالم. وتاأ�ص�صت "�لم�صاو�ة �لآن" في 
منظمات �لدعوة �لدولية �لتي تركز ب�صكل خا�س على �لدفاع عن حقوق �لمر�أة في نطاق حقوق �لإن�صان 
�لدولية، وتنق�صم بر�مج " �لم�صاو�ة �لآن" في هذ� �لوقت �إلى �أربعة مجالت و��صعة وهي: �لتمييز في 
�أهم  �إحدى  ولعل  )�لتجار(.  �لجن�س  و�صياحة  �لتنا�صلية،  �لأع�صاء  ت�صويه  �لجن�صي،  �لعنف  �لقانون، 
�ل�صتر�تيجيات �لتي تتبعها منظمة "�لم�صاو�ة �لآن" هي ��صتخد�م قانون حقوق �لإن�صان �لدولي و�آلياته 

للتقدم بالق�صايا �لتي تهم �لمر�أة �إلى �لأمام. 
�لإعالنات  بين  بينها  و�لفرق  لالتفاقيات  �لقانونية  �لمنظومة  "لك�صيمي"  �لدكتورة  وقدمت 

و�لعهود وذلك كالتالي:
1. �لإعالنات غير �لملزمة: �لإعالن �لعالمي لحقوق �لإن�صان، �إعالن �لق�صاء على �لعنف �صد �لمر�أة، 

�إعالن فيينا، �إعالن ومنهاج عمل بيجين.
�لعهد  و�ل�صيا�صية،  �لمدنية  بالحقوق  �لخا�س  �لدولي  �لعهد  �لملزمة:  و�لمعاهد�ت  �لتفاقيات   .2
�لدولي �لخا�س بالحقوق �لقت�صادية و�لجتماعية و�لثقافية، �تفاقية �لق�صاء على جميع �أ�صكال 
�لتمييز �صد �لمر�أة، �تفاقية حقوق �لطفل، �لتفاقية �لدولية للق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز 
�لعن�صري، و�تفاقية مناه�صة �لتعذيب. و�لتفاقيات يكون لها �آليات لالإ�صر�ف على �للتز�م بها 

و�لتي غالبا ما تكون من خالل:
�للجان: وتقوم بفح�س �لتقارير �لتي تقدم من جانب �لدولة، وعمل تو�صيات 	 

عامة وتعليقات نهائية وتقارير ظل للمنظمات �لحكومية.
�لبروتوكولت �لختيارية.	 

3. �لآليات و�ل�صكوك �لإقليمية لحقوق �لإن�صان: �أمريكية �أو �أفريقية �أو �أوروبية.
4. وبعيد� عما �صبق هناك جهتان حكوميتان دوليتان في �لأمم �لمتحدة مخ�ص�صتان لتعزيز حقوق 
�لإن�صان وحقوق �لمر�أة وهما: مجل�س حقوق �لإن�صان، ولجنة و�صع �لمر�أة. ولمجل�س حقوق 
م�صتقلون، وجماعات  �لمجل�س فح�صب، خبر�ء  ذوي  بالأعمال  )مقررون  معينة  �آليات  �لإن�صان 
عاملة( في �لتعامل مع مو�قف دولة بعينها �أو في �لتعامل مع �لق�صايا �لمو�صوعية في �أنحاء 
�لعالم. وهناك 31 ق�صية مو�صوعية و8 �نتد�بات لثمانى دول يقوم �لمجل�س بالتعامل معهما في 

�لوقت �لحالي. 
كما تحدثت عن كيفية �لتعامل مع �آليات حقوق �الإن�صان �لمتنوعة وال�صيما دور "�لم�صاو�ة �الآن":
1. �ل�صتخد�م �ل�صتر�تيجي لمعايير ذ�ت �صلة وثيقة بمعايير حقوق �لإن�صان �لدولية في �لأعمال 

�لمتنوعة للمر�أة.
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2. عمل تقارير ظل للجنة حقوق �لإن�صان.
3. تقديم عرو�صًا تقديمية للجنة �صيد�و ) لجنة �لق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �لمر�أة(، 
مثل �لعرو�س �لتقديمية �لخا�صة بالألعاب �لتي تروج لفكرة �لعنف �صد �لمر�أة في �ليابان، وهو 
�لعر�س �لذي كان متو�جدً� في �لتعليقات �لنهائية للجنة وتم تعميمه في �لإعالم، هذ� بالإ�صافة 
�إلى �لعرو�س �لتقديمية �لخا�صة بالقو�نين �لتمييزية في مختلف �لدول، و�لذي كان متو�جدً� 

في ��صتجو�بات �للجنة للدول ذ�ت �ل�صلة بهذه �لقو�نين.
�لخا�صة  �لم�صاءلة  في  "�صيد�و"  للجنة  نوعه  من  �لأول  �لتقرير  بتقديم  �لمنظمة  بادرت   .4
ثيود�د  �لن�صاء وقتلهن في  بق�صية �ختطاف بع�س  يتعلق  فيما  للجنة  �لختياري  بالبروتوكول 

خو�ري�س بالمك�صيك.
5. �لدعوة للت�صديق على بروتوكول لحقوق �لمر�أة في �فريقيا من خالل �ئتالف " �لت�صامن من 
�أجل حقوق �لمر�أة �لأفريقية"، وتعليم �لمحامين كيفية ��صتخد�م هذ� �لبروتوكول في محاكم 
�لدعوة مثلما حدث في ق�صية �غت�صاب تلميذ�ت �لمد�ر�س على �أيدي مدر�صيهن في ز�مبيا، حيث 

قام �لق�صاء بو�صع ن�س لبروتوكول حينها.
�لقو�نين  مع  للتعامل  �أو خبير خا�س(  بالأعمال  مقّر خا�س  ربما   ( �آلية خا�صة  لعمل  �لدعوة   .6
�ل�صنوية  �لذكرى  لها خالل  �لمبادرة  �لحملة تمت  �لإن�صان، وهذه  �لتمييزية في مجل�س حقوق 

�لعا�صرة لموؤتمر بيجين.
7. �لتقدم من خالل �إجر�ء�ت �لت�صالت للجنة و�صع �لمر�أة في ق�صية �لطالق �لق�صري في �لمملكة 

�لعربية وفي م�صاألة �لألعاب �لتي تروج لفكرة �لعنف �صد �لمر�أة في �ليابان. 
كما �أكدت �أهمية ��صتخد�م �الآليات �لدولية من خالل:

1. تحويل �لتفاقيات �لدولية �إلى ��صتحقاقات فعلية. 
2. ��صتخد�م هذه �لآليات كطريقة لطلب م�صاءلة �لدول.

3. �لآليات ت�صاعد على خلق منهج عمل عام ودولي يبيح بت�صمية �لأف�صل و�لأ�صو�أ من �لحكومات 
من حيث �للتز�م بهذه �لآليات.

4. ��صتخد�م هذ� �لإطار �لدولي يعطي تعريفًا للم�صكالت ويفيد في و�صع معايير لالأهد�ف.
�إال �أن هذ� �ال�صتخد�م قد يو�جه تحديات منها: 

1. �لتفاقيات و�لبروتوكولت يتم ت�صورها وتعريفها بو��صطة �لرجال.
مناق�صة  يتم  �لعام ول  �لإطار  �لإن�صان في  �نتهاكات قو�نين حقوق  على  �لتركيز  يتم  ما  غالبا   .2

ق�صايا بعينها في �إطار خا�س.
�لجتماعية  �لحقوق  من  �أكثر  و�لميد�نية  �ل�صيا�صية  �لحقوق  على  �لتركيز  يكون  ما  غالبًا   .3

و�لقت�صادية.
4. تبرر �لحكومات معظم �أ�صكال �لتمييز في قو�نين مثل قانون �لأ�صرة وقانون �لجن�صية و�ل�صالمة 

�لج�صدية وحرية �لتعبير عن �لر�أي وحرية �لتنقل على �أ�صا�س �لثقافة و�لديانة و�لعرق. 
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وفي �لنهاية ما �لذي يمكن توقعه فعليا من قانون حقوق �لإن�صان؟ ففي �لوقت �لذي ل ي�صمن فيه 
قانون حقوق �لإن�صان ذ�ته �لو�صول لحق �لم�صاو�ة، يجب �أن نعير �هتمامنا بالتفكير في �أف�صل ما يمكننا 

�لقيام به ل�صتخد�م هذ� �لإطار و�صبله �لتي توؤدي للو�صول لحقوق �لمر�أة. 
�لقانون �لدولي لحقوق  وخبير  �لنق�س  محكمة  لدي  تناول �الأ�صتاذ عبد �هلل خليل – �لمحامي 
�لإن�صان، م�صر في ورقته تعريف لمفهوم �لعنف �صد �لمر�أة ،كما عر�س مجموعة من �أ�صكال �لعنف �صد 
�لمر�أة �لو�ردة في �لمو�ثيق �لدولية وعرف �لعنف �صد �لمر�أة على �أنه" �أي فعل من �أفعال �لعنف يمار�س 

على �أ�صا�س نوع �لجن�س يكون موجًها �صد �مر�أة لأنها �مر�أة �أو يوؤثر في �لن�صاء تاأثيًر� غير متنا�صب".
ول يتناول �لعنف �لذي يتعر�س له �لرجال على �أ�صا�س نوع �لجن�س. وي�صتخدم م�صطلح "�لمر�أة" 

لي�صمل �لإناث في جميع �لأعمار، بمن فيهن �لبنات �لالئي تقل �أعمارهن عن 18 �صنة.
�أ�صدرت �لأمم �لمتحدة عام 1993 �لإعالن �لعالمي ب�صاأن �لق�صاء على �لعنف �صد �لمر�أة و�لذي 

ت�صمن تعريفًا للعنف �صد �لمر�أة ن�صت عليه �لمادة �لأولى باأنه:
"�أي نوع من �لعنف يت�صبب في �إيذ�ء ج�صدي �أو نف�صي �أو جن�صي للمر�أة، وي�صمل �لتهديد و�لإكر�ه 

و�لإجبار و�لتحكم �ل�صتبد�دي و�لحرمان من �لحرية في �لحياة �لعامة �أو �لخا�صة".
�أما عن �أ�صكال �لعنف �صد �لمر�أة:

جاء في �لمادة �لثانية من �لإعالن �لعالمي ب�صاأن �لق�صاء على �لعنف �صد �لمر�أة �أن �أ�صكال �لعنف هي:  
- �لعنف �لج�صدي و�لجن�صي و�لنف�صي �لذي يقع في �إطار �لأ�صرة. 

- �لعنف �لج�صدي و�لجن�صي و�لنف�صي �لذي يقع في �لإطار �لعام للمجتمع. 
- �لعنف �لج�صدي و�لجن�صي و�لنف�صي �لذي تقترفه �لدولة �أو تتغا�صى عنه حيثما وقع. 

ومن خالل هذ� �لتحديد للعنف حددت كثير من �لدر��صات معايير �أ�صكال �لعنف �صد �لمر�أة في �لأ�صكال 
�لتالية:

�لعنف �لمنزلي:

 �لعنف �لج�صدي �أو �لنف�صي �أو �غت�صاب �لزوج لزوجته بالإكر�ه �أو �لحرمان �لقت�صادي للمر�أة 
من زوجها �أو طليقها �أو �أي فرد في �لعائلة.

�لعنف �لج�صدي:

 كالعقاب و�لحرق و�ل�صرب و�لتهديد بال�صالح.
�لعنف �لنف�صي:

 �لحرمان من �لحرية و�لحقوق و�لإرهاق �لنف�صي و�ل�صتغالل و�لتعذيب. 
�لعنف �القت�صادي:

 ��صتغالل ر�تب �لمر�أة من قبل �لزوج �لمت�صلط �أو �أي فرد في �لعائلة.
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�لتحر�س و�العتد�ء �لجن�صي:

لممار�صة  �ل�صغار  �لبنات  و��صتغالل  للبنات  �أو  للمر�أة  �ل�صالح  تهديد  وتحت  بالقوة  �لغت�صاب   
�لفح�صاء كو�صيلة لجلب �لرزق .

قتل �الأطفال �لبنات:
 مبا�صرة بعد �لولدة نتيجة تف�صيل �لولد على �لبنت، �إما بالإهمال �أو �لتجويع �أو �إجبار �لمر�أة 

على �لإجها�س �إذ� تبين من خالل �لك�صف بالأ�صعة �أثناء �لحمل �أنها حامل في �أنثى.
�لقتل ب�صبب �لمهر:

وهذ� يحدث في جنوب �آ�صيا من قبل �لزوج �أو �أ�صرته ب�صبب عدم قدرتها على دفع �لمهر. 
�الإيذ�ء �لجن�صي:

ختان �لبنات بطرق عنيفة عن طريق �لقطع و�لخياطة كما يحدث في �إفريقيا و�آ�صيا للحفاظ على 
عذرية �لبنات في �صن �لـ 4-10 بدون تخدير �أو مناخ معقم.

�لقتل من �أجل �ل�صرف: 
�أ�صرتها  �أفر�د  �أحد  تقتل من  فاإنها  بالإكر�ه  �غت�صاب  كان  لو  �لفح�صاء حتى  �لمر�أة  �رتكبت  �إذ� 

با�صم �صرف �لعائلة.
�لزو�ج �لمبكر:

�لزو�ج في �صن �لعا�صرة من زوج يكبرها بكثير، حيث لم تنل ق�صطا من �لتعليم ولم تنعم ببر�ءة 
�لطفولة. 

ونرى �أن هذه �لأ�صكال وردت على �صبيل �لمثال ل �لح�صر.
ثم تطرق �لأ�صتاذ عبد �هلل لدور �لتفاقيات �لدولية في �لتاأثير في �لقو�نين �لوطنية ب�صاأن �لعنف 
�صد �لمر�أة، موؤكدً� �أن �لعنف �صد �لمر�أة �نتهاك لحقوق �لإن�صان فيمكن ت�صنيف �لعنف �صد �لمر�أة على 

�أنه م�صاألة متعلقة بحقوق �لإن�صان،
و�لعتر�ف باأن �لعنف �صد �لمر�أة �نتهاك لحقوق �لإن�صان يو�صح �لو�جبات �لملزمة للدول بمنع 
هذ� �لعنف و�لق�صاء عليه و�لمعاقبة عليه، وم�صاءلة هذه �لدول �إن هي ق�صرت عن �أد�ء هذه �لو�جبات.
حيث تنبع هذه �لو�جبات من و�جب �لدولة في �تخاذ خطو�ت لحتر�م حقوق �لإن�صان وحمايتها و�لعمل 

على �إحقاقها.
وبالتالي يجوز مطالبة �لدول باتخاذ كل �لتد�بير �لمالئمة لمنع �لعنف �صد �لمر�أة باعتبارها حقوًقا 
�صرعية.كما �أن �تفاقيات حقوق �لإن�صان تن�س على عدد من �لأدو�ت و�لآليات �لتي و�صعت لتحميل �لدول 
م�صوؤولًية على �ل�صعيدين �لدولي و�لإقليمي. وت�صمل هذه �لآليات �لهيئات �لمن�صاأة بموجب �لتفاقيات 
ر حقوق �لإن�صان  و�لمحاكم �لجنائية �لدولية، وكذلك نظم حقوق �لإن�صان �لإفريقية و�لأوروبية،كما توفِّ
مجموعة قو�عد موحدة يمكن ��صتخد�مها لتحمل �لدول م�صوؤولية �أد�ء و�جب، ور�صد �لتقدم �لمحرز، 

وتعزيز �لتن�صيق و�ل�صتقامة.
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ن �لمر�أة وي�صعها في موقف  و�إن معالجة �لعنف �صد �لمر�أة باعتباره م�صاألة حقوق �إن�صان يمكِّ
ًية �صلبية لفو�ئد �آتية من ح�صن تقدير �لغير، و�إنما �صاحبة حقوق �إيجابية.وكذلك تعزز  ل تكون فيه متلقِّ
�أ�صحاب  ي�صبحون  �لذين  و�لأولد،  �لرجال  فيهم  بمن  �لإن�صان،  حقوق  عن  �آخرين  مد�فعين  م�صاركة 

م�صالح في معالجة �لعنف �صد �لمر�أة كجزء من بناء �لحتر�م لجميع حقوق �لإن�صان.
مكانة �التفاقيات �لدولية في �لنظام �لقانوني و�أثره:

�أن  �ل�صروري  �لد�خلية، فمن  �لقانونية  �لنظم  بها في  �لتفاقيات معموًل  لكي تكون قو�عد هذه 
تندمج �صمن هذه �لنظم، بحيث ت�صبح جزء� ل يتجز�أ من �لت�صريع �لمعمول به �أمام �لمحاكم �لوطنية . 
غير �أن م�صكلة �ندماج �لتفاقيات �لدولية في �لقو�نين �لد�خلية تعتبر من �لم�صائل �لتي تخ�صع لظروف 
في  �لدولية  للمعاهد�ت  �لذ�تي  �لندماج  بمبد�أ  د�صاتيرها  تعترف  �لتي  �لدول  بع�س  فهناك  دولة،  كل 
�لقانون �لد�خلي، وذلك في حالة ما �إذ� كان �لبرلمان يملك – منفرد� �أو بال�صتر�ك مع �ل�صلطة �لتنفيذية 

في �لد�صتور �ل�صوي�صري و�لد�صتور �لفرن�صي . �لحال  هو  كما  �لتفاقيات  تلك  �إبر�م  – �خت�صا�س 
كان م�صدقا  ولو  – حتى  �لمعاهدة  �ندماج  عدم  على  د�صاتيرها  تن�س  �لتي  �لدول  بع�س  وهناك 
عليها – في �لقانون �لد�خلي، �إل بعد �لقيام باإجر�ء خا�س من قبل �لدولة، وهذ� �لإجر�ء قد يكون ن�صر 
�لمعاهدة، وقد ياأتي في �صورة مر�صوم �أو قانون ين�س على �أن �لمعاهدة تنتج �أثرها �لكامل، �أولها قوة 

�لقانون، �أو �أنها �أ�صبحت نافذة .
و�صو�ء كان �لندماج يتم ذ�تيا Integration automatique �أو باإجر�ء خا�س، فاإنه يبقى 
�أي�صًا  نجد  �ل�صدد  هذ�  وفى  ؟  �لد�خلي  �لنظام  د�خل  �لدولية  لالتفاقيات  �لقانون  مرتبة  عن  �لت�صاوؤل 
�ختالفًا بين �لدول، فهناك د�صاتير بع�س �لدول تعطى تلك �لتفاقيات قوة تعلو على �لقو�نين �لت�صريعية، 
وبالتالي تاأخذ هذه �لتفاقيات �لأولوية في �لتطبيق د�خل �لدولة، وهذ� يعنى �صرورة تعديل �لت�صريعات 
لتحقيق  �لق�صائية  �لرقابة  تتعار�س معها، و�متد�د  �إ�صد�ر ت�صريعات لحقة  �لمخالفة لأحكامها، وعدم 
هذه �لغاية. وهناك دول �أخرى تعطى �لتفاقية قوة �لقانون، وهذ� يعنى �أن �لتفاقية يمكن �أن تلغى �أحكام 
�إ�صد�ر ت�صريع لحق يخالف �أحكامها، وفى  قانون �صابق يتعار�س معها، ولكنها ل تمنع �لم�صرع من 
هذه �لحالة فال يجوز للمتقا�صين د�خل �لدولة �لدفع بمخالفة �لت�صريع �لجديد لأحكام �لتفاقية، و�إن 
كانت �لدولة عليها �أن تتحمل تبعة �لم�صئولية �لدولية تجاه �لدول �لأخرى �لأطر�ف في �لتفاقية �إذ� كان 

�لت�صريع �لمخالف يم�س م�صالحها �أو م�صالح رعاياها.
بمجرد  �لدولي  �لقانون  بموجب  م�صئولة  فالدولة  �لدولة،  م�صئولية  �هلل"  "عبد  �أ�صتاذ  �أكد  كما 
�لت�صديق على �لتفاقية تجاه �لمجتمع �لدولي عن �أي �نتهاك لأحكام �لتفاقية حتى على �ل�صعيد �لوطني 
وملزمة باتخاذ �لإجر�ء�ت �لد�صتورية و�لقانونية لنفاذ �أحكامها و�صريانها و�إدماجها في �لنظام �لقانون 
�لوطني وباأل تتعار�س قو�نينها مع �لتز�ماتها �لو�ردة في �لتفاقية ويتعين على �لق�صاء تطبيقها لي�س 
عن  �لم�صوؤولية  هذه  وتن�صاأ  �لوطني  �لقانوني  �لنظام  من  جز�ًء  باعتبارها  بل  دوليًا،  �لتز�مًا  باعتبارها 

�أعمال �لدولة، وعن كل فعل �أو ترك لتخاذ تد�بير �إيجابية لحماية �لحقوق وتعزيزها.
�لمر�أة،  �لعنف �صد  �أعمال  �لإن�صان وعن  لحقوق  �نتهاكات  �رتكاب  �لدول عن  تمتنع  �أن   ويجب 
عن طريق ممثليها �لر�صميين �أو �لذين يت�صفون ب�صفة �صبه ر�صمية، وعليها �أي�ًصا و�جب منع �نتهاكات 
حقوق �لإن�صان من قبل �لأفر�د و�لهيئات غير �لر�صمية، كال�صركاء �لحميمين و�أفر�د �لأ�صرة �لآخرين، 
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�لعمل  و�أرباب  �لحكومية  غير  و�لجماعات  �لإجر�مية،  و�لع�صابات  و�لغرباء،  �لعابرين  و�لمعارف 
وموؤ�ص�صات �لأعمال.

وعلى �لدولة �لتحقيق في �لدعاء�ت بوقوع �نتهاكات، ومعاقبة �لمذنبين، ودفع تعوي�صات فعالة 
لل�صحايا. فالدول م�صئولة �إذ� هي ق�صرت عن �لت�صرف بالجدية �لالزمة لمنع هذه �لت�صرفات و�لتحقيق 

فيها و�لمعاقبة عليها، وتقديم تعوي�س فعال عنها.
م�صئولية   12 رقم  �لعامة  �لتو�صية  في  �لمر�أة  �صد  �لتمييز  على  �لق�صاء  لجنة  �أو�صحت  وقد 
�لمر�أة  باأن �لمو�د 2 و5 و11 و12 و16 من �لتفاقية تلزم �لدول �لأطر�ف بالعمل على حماية  �لدولة 
�لحياة  من  �آخر  �أي مجال  في  �أو  �لعمل  مكان  في  �أو  �لأ�صرة  د�خل  يقع  �لعنف  �أفعال  من  فعل  �أي  من 

�لجتماعية،و�أو�صت �لدول �لأطر�ف باأن تورد في تقاريرها �لدورية �إلى �للجنة معلومات عما يلي:
1. �لت�صريع �لنافذ ب�صاأن حماية �لمر�أة من جميع �أ�صكال �لعنف �لتي تقع عليها في �لحياة �ليومية 

)بما في ذلك �لعنف �لجن�صي، �لإيذ�ء د�خل �لأ�صرة، �لتحر�س �لجن�صي في مكان �لعمل، �إلخ(.
2. �لتد�بير �لأخرى �لمتخذة ل�صتئ�صال هذ� �لعنف.

3. وجود خدمات م�صاندة للن�صاء �لالتي يقعن �صحايا �لعتد�ء �أو �لإيذ�ء.
4. بيانات �إح�صائية عن جميع �أنو�ع �لعنف �لتي تمار�س �صد �لمر�أة وعن �لن�صاء �صحايا �لعنف.

�لمر�أة،  �صد  �لتمييز  على  �لق�صاء  للجنة   19 رقم  �لعامة  �لتو�صية  في  �لجدية  معيار  �صيغ  كما 
�لتي ت�صير �إلى �إمكانية م�صاءلة �لدول �أي�ًصا عن �لأعمال �لخا�صة �إذ� لم تت�صرف بالجدية �لو�جبة لمنع 
هذه  وتتمثل  �صحاياها  وتعوي�س  مرتكبيها  ومعاقبة  �لعنف  جر�ئم  في  للتحقيق  �أو  �لحقوق  �نتهاكات 

�لأعمال في:
�أواًل: حماية �لمر�أة من �لتعر�س لال�صترقاق �أو �لتجار بالرقيق و�لعبودية وفي عدم �إكر�ها على �ل�صخرة 

�أو �لعمل �لإلز�مي. 
ثانياً: �لتجار بالب�صر.

ثالثاً: �لحق في �لحياة .

ر�بعاً: حق في عدم تعري�س �أحد للتعذيب ول للمعاملة �أو �لعقوبة �لقا�صية �أو �لالإن�صانية �أو �لمهينة بما 
في ذلك خطر �إجر�ء �أية تجارب طبية �أو عملية على �أحد دون ر�صاه. 

خام�صاً: حق �لمر�أة كان�صان في �لحرية، بما في ذلك عدم �لتعر�س للتوقيف �لتع�صفي و�لحتجاز. 

�صاد�صاً: حق �لمر�أة في �لأمان �ل�صخ�صي. 

�صابعاً: حق جميع �لمحرومات من حريتهن في �أن يعاملن معاملة �إن�صانية تحترم �لكر�مة �لأ�صلية في 
�ل�صخ�س. 

ثامناً: حرية �لمر�أة في �لتنقل وحرية �ختيار مقر �أقامتها.
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تا�صعاً: �صمانات قانونية محددة بعدم �لترحيل غير �لقانوني لالأجنبيات �لالتي يقمن ب�صفة قانونية في 
�لدولة. 

عا�صرً�: �لحق في تحقيق �لعدل في �لق�صايا �لجنائية و�لمدنية .
�لحادي ع�صر: �لحق في �أن ُيعترف للمر�أة بال�صخ�صية �لقانونية. 

�لثاني ع�صر: حق �لفرد في �أل يتعر�س للتدخل �لتع�صفي وغير �لقانوني في خ�صو�صياته وفي �صوؤون 
عائلته وبيته ومر��صالته ول لأي حمالت تم�س �صرفة �أو �صمعته. 

�لثالث ع�صر: �لحق في حرية �لتفكير و�لوجد�ن و�لدين. 
�لر�بع ع�صر: �لحق في حرية �لر�أي و�لتعبير. 

�لخام�س ع�صر: �لحق في �لزو�ج بحرية في �إن�صاء �أ�صرة و�لحق في �لت�صاوي في �لحقوق و�لم�صئوليات 
بين �لزوجين بخ�صو�س �لزو�ج و�أثناءه وعند �نحالله. 

�ل�صابع ع�صر: �لحق في �لم�صاركة �ل�صعبية في �إد�رة �ل�صئون �لعامة، �لحق في �لت�صويت في �نتخابات 
دورية بالقتر�ع �لعام و�لمت�صاوي و�ل�صري، و�لحق في ��صتخد�م �لمر�فق �لعامة. 

�لثامن ع�صر: �لحق في �لم�صاو�ة �أمام �لقانون و�لحق في �لحماية �لمت�صاوية �لتي يوفرها �لقانون .
�لتا�صع ع�صر: حق �لمر�أة في �ل�صحة.

�لع�صرون: ت�صاوي �أجور �لأعمال �لمت�صاوية �لقيمة.
�لحادي و�لع�صرون: �لتحر�س �لجن�صي.

�لثاني و�لع�صرون: �للتز�م باإز�لة �لتمييز ب�صبب �لعجز.
�لثالث و�لع�صرون: حماية �لمر�أة من �ل�صتغالل �لقت�صادي و�لجتماعي. 

�لر�بع و�لع�صرون: حق �لمر�أة فى �لعمل ب�صروط عادلة ومر�صية.
�لخام�س و�لع�صرون: حق �لمر�أة في �ل�صمان �لجتماعي.

�ل�صاد�س و�لع�صرون: حماية �لن�صاء و�لأطفال و�ل�صباب و�لم�صنين من �لإخالء �لق�صري. 
�ل�صابع و�لع�صرون: حق �لمر�أة في �لح�صول على �صكن منا�صب ولئق تتو�فر فيه �لمر�فق �لأ�صا�صية. 

�لثامن و�لع�صرون: حق �لمر�أة في �لغذ�ء �لكافي.
عر�صت �لدكتورة نور �الإمام - محامية ونا�صطة حقوقية، �الأردن في ورقتها �أرقامًا وحقائق 
في  �لعام  �لأمن  مديرية  في  �لأ�صرة  حماية  �إد�رة  �إح�صائيات  �إن  قالت  حيث  �لجن�صي،  �لعنف  حول 
منها  للق�صاء  توجيه 794 حالة  تم  و�مر�أة  لرجل  ت�صجيل 1764 حالة عنف  تم  �أنه  �أظهرت  عام2009 
731ق�صية �عتد�ء جن�صي و63 ق�صية �عتد�ء ج�صدي منها 251 حالة �إ�صاءة جن�صية للذكور و444 حالة 
�إ�صاءة جن�صية لالإناث، كما ت�صير �إح�صائيات �لمركز �لوطني للطب �ل�صرعي �إلى وجود ما معدله 700 
حالة �عتد�ء جن�صي �صد �لن�صاء �صنويا. كما بلغ عدد حالت �لقتل �صد �لن�صاء120 حالة في عام 2006 

منها 18 حالة على زعم خلفية �ل�صرف.
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وعام   2006 لعامي  �لأ�صري  �لعنف  بق�صايا  و�لمتعلقة  �لعدل  وز�رة  لدى  �لم�صجلة  �لأرقام  �أما 
2007بلغ 132 ق�صية وردت من 11 محكمة بلغ عدد جر�ئم �لإيذ�ء و�لتعطيل لأقل من ع�صرة �أيام حو�لي 

109 ق�صايا و33 ق�صية مو�صوعاتها �لذم و�لتحقير وجر�ئم �لفعل �لمنافي للحياء.
�لأردن  في  �لمر�أة  �صد  �لعنف  مجال  في  �لقانونية  �لتعديالت  "نور" عن  �لدكتورة  تحدثت  كما 
و�صدور قانون �لعنف �لأ�صري باعتباره خطوة مهمة ور�ئدة على م�صتوي �لعالم �لعربي، حيث �إنه تم 
تعديل عدد من �لقو�نين بهدف �إلغاء �لتمييز �صد �لمر�أة ومناه�صة �لعنف ففي عام 2007 تم ن�صر �تفاقية 
�لق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �لمر�أة في �لجريدة �لر�صمية بعد خم�صة ع�صر عامًا من م�صادقة 

�لحكومة عليها لت�صبح جزء ل يتجز�أ من �لت�صريع �لأردني يمكن �ل�صتناد �إليها �أمام �لق�صاء �لوطني.
�إقر�ر  تم  و�لعامة  �لبرلمانية  �لحياة  �لمر�أة في  �لتمييز �صد  �ل�صيا�صي ومنع  �لعنف  وفي مجال 
مبد�أ "�لكوتا" �لن�صائية في �لنتخابات �لنيابية، ومن ثم في �لنتخابات �لبلدية حيث نتج عن ذلك تو�جد 
�لمر�أة في �لمجال�س �لبلدية بن�صبة 20% وفي �صتة مقاعد خا�صة للن�صاء في �لبرلمان في �لدورة �لأولى 
�إيجابي في تعديل نمط �نتخاب �لمر�أة حيث نتج عنه في �لدورة  "للكوتا" �أثر  "�لكوتا"، وكان  لإقر�ر 
�لالحقة لإقر�ر "�لكوتا" �نتخاب �مر�أة و�حدة ب�صكل حر وتناف�صي بالإ�صافة �إلى �صتة مقاعد �كت�صبتها 

�لن�صاء من �لكوتا .
�أما في مجال �لتحر�س �لجن�صي كاأحد �أ�صكال �لعنف �لجتماعي، فقد كان �حتفال �لن�صاء في يوم 
في  ن�صر  و�لذي  �لأ�صري  �لعنف  من  �لحماية  قانون  ب�صدور  �آخر  معنى  له  عام 2008  �لعالمي  �لمر�أة 
�لجريدة �لر�صمية في 2008/3/18 كما تم تعديل قانون �لعمل في ذ�ت �لعام ب�صمول عامالت �لمنازل 

و�لعامالت بالزر�عة بمظلة �لحماية �لقانونية وبالن�س على �لتحر�س �لجن�صي في مكان �لعمل .
�لجامعة،  �لمدر�صة،  �ل�صارع،  مكان،  �أي  في  يحدث  قد  �لجن�صي  �لتحر�س  فعل  �أن  �لمعلوم  ومن 
�لعمل وحتى في �لمنزل، ولم يقم �لم�صرع �لأردني بتجريم فعل �لتحر�س �لجن�صي في قانون موحد، �إنما 
توزعت �أحكامه في عدة قو�نين �أبرزها قانون �لعقوبات وقانون �لعنف �لأ�صري وقانون �لعمل. وبقر�ءة 
لقانون �لعقوبات �لأردني، فقد نظم �لم�صرع �لتحر�س �لجن�صي في �لباب �لمتعلق في �لجر�ئم �لمخلة 
بالأخالق و�لآد�ب �لعامة حيث يمكن للمجني عليه ذكرً� كان �أم �أنثى تقديم �ل�صكوى على �لجاني م�صتند 

�إلى �لأفعال �لآتية:
1. �لفعل �لمنافي للحياء:

�لخام�صة ع�صرة من  يتم  لم  للحياء �صخ�صا  "كل من د�عب ب�صورة منافية  باأنه  �لقانون  ويعرفه 
عمره ذكر� كان �أو �أنثى �أو �مر�أة �أو فتاة لها من �لعمر خم�س ع�صرة �صنة �أو �أكثر دون ر�صاهما يعاقب 
بالحب�س مدة ل تتجاوز �صنة، وكل من عر�س على �صبى دون �لخام�صة ع�صرة من عمره �أو على �أنثى عماًل 
منافيا للحياء �أو وجه �إليهما كالمًا منافيًا للحياء، عوقب بالحب�س مدة ل تتجاوز �صتة �أ�صهر �أو بغر�مة ل 

تزيد على خم�صة وع�صرين دينار�".
2. هتك �لعر�س:

وي�صتفيد من هذ� �لحكم �لذكر و�لأنثى ويعاقب �لقانون على هذ� �لفعل بالحب�س لمدة �أربع �صنو�ت، 
ويكون �لحد �لأدنى للعقوبة �صبع �صنو�ت �إذ� كان عمر �لمعتدى عليه لم يجاوز �لخام�صة ع�صرة.
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3. �الغت�صاب:

�لمعتدى عليها ل  �إذ� كانت  �لإعد�م  بين  �لعقوبة  تتر�وح  �لأنثى بغير ر�صاها، وقد  وهو مو�قعة 
يتجاوز عمرها �لخام�صة ع�صرة و�لأفعال �ل�صاقة �لموؤقتة لمدة ع�صر �صنو�ت.

4. �الإغو�ء و�لتهتك: 

كل من خدع بكرً� تجاوزت �لخام�صة ع�صرة من عمرها بوعد �لزو�ج فف�س بكارتها عوقب - �إذ� 
كان فعله ل ي�صتوجب عقوبة �أ�صد -بالحب�س من ثالثة �أ�صهر �إلى �صنة ويلزم ب�صمان بكارتها.

كما يمكن مالحقة �لفاعل ��صتنادً� �إلى �لجر�ئم �الآتية:

1. �لذم: هو �إ�صناد مادة معينة �إلى �صخ�س - ولو في معر�س �ل�صك و�ل�صتفهام - من �صاأنها �أن 
�إلى بغ�س �لنا�س و�حتقارهم وفر�س �لقانون عقوبة على  �أو تعر�صه  تنال من �صرفه وكر�مته 

�لفاعل بالحب�س من �صهرين �إلى �صنة.
2. �لقدح: هو �لعتد�ء على كر�مة �لغير �أو �صرفه �أو �عتباره - ولو في معر�س �ل�صك و�ل�صتفهام 
وع�صرين  خم�صة  �إلى  دنانير  خم�صة  من  بالغر�مة  �أو  �أ�صهر  ثالثة  �إلى  �أ�صبوع  من  بالحب�س   -

دينار�.
�أو بمكتوب  �آو فعال وجها لوجه  �أحد �لنا�س خارجا عن �لذم و�لقدح قول  من حقر  3. �لتحقير: 
خاطبه به �أو ق�صد �طالعه عليه، �أو باإطالة �لل�صان عليه �أو �إ�صارة مخ�صو�صة �أو بمعاملة غليظة، 

يعاقب بالحب�س مدة ل تزيد على �صهر �أو بغر�مة ل تزيد على ع�صرة دنانير.
وتعمل وز�رة �لعدل على و�صع م�صودة م�صروع قانون معدل لقانون �لعقوبات ل�صنة 2009، بحيث 
�لظرف  وزيادة  عليها،  �لمفرو�صة  و�لعقوبات  �لعر�س،  على  �لعتد�ء  بجر�ئم  خا�صة  �أحكامًا  يت�صمن 
�لتفاقيات  مع  تم�صيًا  عامًا   18 عمر  حتى  للطفلة  �لحماية  ورفع  عليه،  �لمجني  بعمر  �لمقترن  �لم�صدد 
في  �لإثبات  و�صائل  كاإحدى  �للكترونية  �لو�صائل  قبول  و�إقر�ر  �لمفرو�صة  �لعقوبات  وت�صديد  �لدولية 

هذه �لجر�ئم . 
قانون �لعنف �الأ�صري

يهدف �إلى �إيجاد حلول وعقوبات بديلة لأفعال �لعنف �لمرتكبة د�خل �لأ�صرة بغر�س �لحفاظ على 
و�إجر�ء�ت  بديلة  عقوبات  �لقانون  ��صتحدث  �لجز�ئية.  �لإجر�ء�ت  �آثار  من  وللتقليل  �لأ�صرية  �لرو�بط 
�حتر�زية لمنع �لعنف �لأ�صري عامة و�لتحر�س �لجن�صي �أحدها �إذ� ما تمت من قبل �أفر�د �لأ�صرة �لذين 

يقيمون �لبيت �لأ�صري.
قانون �لعمل �لمعدل لعام 2008

للن�صاء  �لقانونية  �لحماية  تو�صيع  تم  فقد  �لعمل،  قانون  في  �لو�ردة  بالتعديالت  يتعلق  فيما 
�لم�صتغالت بالزر�عة ولعامالت �لمنازل بحيث يتم �صمولهن باأحكام �لقانون وهاتان �لفئتان كن م�صتثنيات 
من �أحكام �لقانون، كما �أن �لعديد من عامالت �لمنازل �صحايا لجر�ئم �لعنف و�لتحر�س �لجن�صي وبهذ� 

�ل�صدد قرر �لقانون �صدور نظام للتعامل مع هذه �لفئة �إل �أنه لم يتم �صدوره حتى تاريخه.
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و�لتعديل �لأبرز في قانون �لعمل هو �لن�س �صر�حة على فعل �لتحر�س �لجن�صي في مكان �لعمل، 
حيث ن�صت �لمادة 6/29 من قانون �لعمل �لمعدل ل�صنة 2008 على:

�أ. يحق للعامل �أن يترك �لعمل دون �إ�صعار مع �حتفاظه بحقوقه �لقانونية عن �نتهاء �لخدمة وما 
يترتب له من تعوي�صات عطل و�صرر وذلك في �أي من �لحالت �لتالية:

- �إذ� �عتدى �صاحب �لعمل �أو من يمثله عليه في �أثناء �لعمل �أو ب�صببه وذلك بال�صرب �أو 
�لتحقير �أو باأي �صكل من �أ�صكال �لعتد�ء �لجن�صي �لمعاقب عليه بموجب �أحكام �لت�صريعات 

�لنافذة �لمفعول.
ب. �إذ� تبين للوزير وقوع �عتد�ء من �صاحب �لعمل �أو من يمثله بال�صرب �أو بممار�صة �أي �صكل من 
�أ�صكال �لعتد�ء �لجن�صي على �لعاملين �لم�صتخدمين لديه، فله �أن يقرر �إغالق �لموؤ�ص�صة للمدة 

�لتي ير�ها منا�صبة، وذلك مع مر�عاة �أحكام �أي ت�صريعات �أخرى نافذة �لمفعول.
وبقر�ءة �لن�س نجد باأن �لم�صرع قد �أعطى �لحق للعامل ذكرً� �أو �أنثى في حال وقوع فعل �لعتد�ء 
عليه بترك �لعمل و�لمطالبة ببدل �لتعوي�س عن �لف�صل �لتع�صفي و�لذي يتر�وح بين ر�تب ثالثة �أ�صهر 
�إلى �صتة �أ�صهر بالإ�صافة �إلى بدل �صهر �لإ�صعار، ولكن �لم�صرع ربط هذ� �لحق للعامل باأن يكون �لفعل 
قد �صدر عن رب �لعامل �أو من يمثله ولم يعالج �لحال فيما �إذ� �صدر �لفعل عن �أحد �لموظفين فال توجد 
�آلية معينة في �لقانون تعاقب �لفاعل �إذ� كان من غير �أ�صحاب �لعمل �أو من يمثله فال يوجد في �لقانون 
�إجر�ء�ت معينة يتم �تخاذها بالتحقيق وبالتالي فان �لفاعل يفر بفعله �إل �إذ� لجاأ �لمجني عليه �إلى تقديم 

�ل�صكوى ��صتنادً� �إلى �أحكام قانون �لعقوبات .
ويتم �إثبات فعل �لتحر�س بكافة و�صائل �لإثبات ��صتنادً� �إلى �أن �لم�صرع قد �صمح باإثبات عالقة 
�لعمل بكافة طرق �لإثبات بما فيها �ل�صهادة، كما �أجاز قانون �لبيانات �لأردني �لإثبات بو��صطة �لر�صائل 

�للكترونية وتعتبر �أحد و�صائل �لإثبات �لذي يعتد بها �لقانون .
وقد �ختتمت �لدكتورة "نور" ورقتها بالإ�صارة �إلي �لجهود �لتي بذلتها �لأردن لمو�جهة �لعنف 
�صد �لمر�أة في �لأ�صرة وفي ميد�ن �لعمل، حيث تم تاأ�صي�س خط �لإر�صاد �لهاتفي �لتابع لتحاد �لمر�أة 
�لأردنية في عام 1995 ومر�كز �ل�صت�صار�ت �لتابعة له في �لعديد من �لمحافظات، كما تم �فتتاح مركز 
�إيو�ء للن�صاء �لمعنفات و�لمهدد�ت وتقديم �لدعم �لنف�صي و�لجتماعي لهن، وقد تم �لتفاق مع مديرية 
�لأمن �لعام ل�صتخد�م �لد�ر كماأوى لإيو�ء �صحايا �لتجار بالب�صر لحين �إعادتهن لبالدهن، وهناك تجارب 
و�لمعونة  �لقانونية  �لم�صورة  تقديم  يتم  �لإن�صان، حيث  لحقوق  ميز�ن  منها مجموعة  �أخرى  لمنظمات 
�إلغاء  �إر�صاء �صيا�صات مختلفة تبنتها �لموؤ�ص�صات �لر�صمية في �لدولة بهدف  �لق�صائية للن�صاء. كما تم 
�لعام  �لأمن  �لأ�صرة في مديرية  �إد�رة حماية  �إن�صاء  �لعنف، فتم  �لمر�أة ومناه�صة  �لتمييز �صد  �أ�صكال 
عام 1997 وت�صمن برنامج �لأمان �لجتماعي لمبادرة "كلنا �لأردن" �صرورة "توفير �لحماية �لالزمة 
للمر�أة �لمعنفة و��صتكمال جهود تنقية �لت�صريعات من �لأحكام �لتي تنطوي على تمييز �صد �لمر�أة، كما 
لالأعو�م 2005- �لأ�صري  �لعنف  �لأ�صرة و�لوقاية من  لحماية  �لوطنية  �لإ�صتر�تيجية  �لخطة  �إقر�ر  تم 
 ،" "�صمعة  2009، و�أ�ص�صت �للجنة �لوطنية ل�صئون �لمر�أة �لأردنية �صبكة مناه�صة �لعنف �صد �لمر�أة 
كما تم تاأ�صي�س "�صبكة �لت�صال مع �لقطاع �لحكومي" بالتن�صيق �لمبا�صر مع �لوزر�ء و�لأمناء �لعامين 
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بهدف تزويدها بالمعلومات �لمتعلقة باأو�صاع �لمر�أة ور�صد مبد�أ �لم�صاو�ة في �لموؤ�ص�صات �لر�صمية، 
ور�فق ذلك �إن�صاء مديرية حقوق �لإن�صان في وز�رة �لعدل �لتي تعمل على ��صتقبال �ل�صكاوي �لمتعلقة 

بالعنف وتقوم باإعد�د �إح�صائيات متعلقة بق�صايا �لعنف.
وقد ركزت �الأ�صتاذة ماري زلزل - محامية ونا�صطة حقوقية، لبنان على �إعالن �لق�صاء على 
�لعربية،  �لبالد  في  �لجن�صي  �لتحر�س  تجرم  �لتي  و�لقو�نين  �لدولية  و�لت�صريعات  �لمر�أة  �صد  �لعنف 
وو�صفت �لتحر�س �لجن�صي باأنه �عتد�ء، كما �أنه �صكل من �أ�صكال �لعنف �لقائم على �لجن�س ويدخل في 
�إطار �لتمييز �صد �لن�صاء، وي�صكل �عتد�ًء على كر�مة �لن�صاء �لإن�صانية ويحرمهن من قدرتهن على �لتمتع 

بحقوقهن.
�لثقافة  بح�صب  يختلف  فهو  له،  موحد  تعريف  هناك  فلي�س  �لجن�صي  �لتحر�س  تعريف  عن  �أما   

�لخا�صة لكل مجتمع، كما �أنه ل توجد �تفاقية دولية ب�صاأنه .
وبما �أن �لتحر�س �لجن�صي �صكل من �أ�صكال �لعنف �لقائم على �أ�صا�س �لجن�س فهو بالتالي مناه�س 
للمبادئ �لأ�صا�صية �لتي تقوم عليها �لمنظومة �لدولية و�لتي توؤكد �لم�صاو�ة في �لكر�مة وفي �لحقوق 

بين �لجميع .
�أع�صاء  �لإقر�ر بما لجميع  �أن  �لديباجة يعتبر  �لإن�صان كما ورد في  �لعالمي لحقوق  �إن �لإعالن 
و�لعدل  �لحرية  �أ�صا�س  ي�صكل  وثابتة  مت�صاوية  حقوق  ومن  فيهم  �أ�صيلة  كر�مة  من  �لب�صرية  �لأ�صرة 
�لكر�مة  في  ومت�صاوين  �أحر�رً�  يولدون  �لنا�س  "جميع  �أن  على  ين�س  �لأولى  �لمادة  وفي  و�ل�صالم، 

و�لحقوق".
معالجة  في  فا�صلة  �لن�صاء محطة  �صد  �لتمييز  �أ�صكال  على جميع  �لق�صاء  �تفاقية  �صكلت  ولقد   
�أن  �إل  �لجن�س.  على  �لقائم  �لعنف  على  �صر�حة  تن�س  لم  �أنها  غير  له،  و�لت�صدي  �لن�صاء  �صد  �لتمييز 
لجنة �لتفاقية �أ�صدرت تو�صيات عامة و�صاملة حول تطبيق �لتفاقية �لتي تعتبر جزءً� ل يتجز�أ منها، 
ومنها �لتو�صية رقم 12 لعام 1989 حيث طلبت من �لأطر�ف ت�صمين تقاريرها معلومات حول �لت�صريع 
�لمعمول به لحماية �لمر�أة من حو�دث �لعنف بكل �أنو�عه بما في ذلك �لعنف �لجن�صي و�لإ�صاء�ت د�خل 
�لأ�صرة و�لتحر�س �لجن�صي في مكان �لعمل وما �إلى ذلك من حالت �لعنف، و�لتد�بير �لمتخذة للق�صاء 
على هذه �لأنو�ع من �لعنف. و�عتبرت �للجنة �أن �لعنف �لقائم على �أ�صا�س �لعنف يكبح على نحو خطير 

قدرة �لمر�أة على �لتمتع بحقوقها وحرياتها على �أ�صا�س �لم�صاو�ة مع �لرجل.
�لمنعقد  �لإن�صان  لحقوق  �لدولي  �لموؤتمر  �عتمدهما  �للذ�ن  فيينا  عمل  وبرنامج  �إعالن  �صكل  لقد 
في فيينا في 25 حزير�ن 1993 محطة مهمة في �لتوعية بخطورة �لعنف، و�إد�نة �لعنف �لجن�صي حيث 
�عتبر �أن �لعنف �صد �لن�صاء هو �نتهاك لحقوقهن وم�صا�صًا بكر�متهن وتمييز م�صلط عليهن، ولقد كان 

لهذ� �لموؤتمر �لأثر �لكبير في �إ�صد�ر �إعالن �لق�صاء على �لعنف �صد �لمر�أة.
�إعالن �لق�صاء على �لعنف �صد �لمر�أة

�صدر �لإعالن عن �لجمعية �لعامة لالأمم �لمتحدة بتاريخ 1993/12/20�لقر�ر رقم 104/48. 
�لجن�س  ع�صبية  �إليه  تدفع  عنيف  فعل  "كل  �لمر�أة  �صد  �لعنف  يعتبر  �لإعالن،  من   1 �لمادة  وبموجب 
ويترتب عليه �أو يرجح �أن يترتب عليه �أذى �أو معاناة للمر�أة �صو�ء من �لناحية �لبدنية �أو �لجن�صية �أو 
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�لنف�صية بما في ذلك �لتهديد باأفعال من هذ� �لقبيل �أو �لق�صر �أو �لحرمان من �لحرية �صو�ء حدث ذلك في 
�لحياة �لعامة �أو �لخا�صة".

 1995 عام  بيجين  عمل  ومنهاج  �إعالن  �لعنف  على  �لق�صاء  في  �أي�صًا  �لمهمة  �لمحطات  ومن 
و�لمجالت �لتي ت�صبب قلقًا وت�صتدعي �تخاذ تد�بير ملحة لتحقيق �لم�صاو�ة و�لتنمية و�ل�صلم و�أحد هذه 

�لمجالت �لعنف �صد �لن�صاء.
كما �صدرت عدة مو�ثيق وقر�ر�ت دولية تدين �لعنف �لجن�صي وتحث على �تخاذ تد�بير للحماية 

منه.
�إلى �لتقرير �لمهم �لذي و�صعه �لأمين �لعام لالأمم �لمتحدة بناء على تكليف  ولبد من �لإ�صارة 
من �لجمعية �لعامة "در��صة معمقة عن �لعنف"�صدرت �لدر��صة �لمعمقة في 2006/7/6 لت�صع �لإطار 

�لالزم و�لو��صح للتحليل و�لعمل على �ل�صعيدين �لوطني و�لدولي.
�لت�صريعات �لدولية 

لم يلق مو�صوع �لعنف �صد �لمر�أة وب�صكل خا�س �لعنف �لجن�صي ومنه �لتحر�س �لعناية �لكافية 
في �لمو�ثيق �لدولية، بالرغم من �أن �لمبادئ �لعامة �لتي قامت عليها هذه �لمو�ثيق تدين �لعنف، ولقد 

حدث �لتحول بعد موؤتمر فيينا خا�صة بعد �صدور �إعالن �لق�صاء على �لعنف �صد �لمر�أة في 1993عام.
ولكن تفتقر �أكثر �لقو�نين �لعربية لن�س �صريح يدين �لتحر�س �لجن�صي كاأحد �أ�صكال �لعنف �صد 
�لمر�أة، لكن �أكثر قو�نين �لعقوبات تت�صمن مو�دً� تدين �أعماًل هي في �صلب و�صف �لتحر�س. لكن �لن�صاء 
�أو  �صكو�ها  عن  تتر�جع  �لأحيان  �أكثر  في  فهي  فعلت  و�أن  ب�صكوى،  تتقدم  ما  نادرً�  �لتحر�س  �صحايا 

ت�صقطها لأنها غير محمية بالقانون.
فعالية �لن�صو�س �لتي تجرم �لتحر�س:

�الإفالت من �لعقاب
�أقرت بع�س �لدول ن�صو�صًا قانونية تحمي من �لتحر�س �لجن�صي لكن �لمرتكبين ل يز�لون يفلتون 
من �لعقاب نظرً� لخ�صو�صية مفهوم �لتحر�س ول�صعوبة �إثباته، تجد �لن�صاء نف�صها �أمام عبء ��صتعر��س 

حياتها �لحميمة �أمام �لعموم، �صو�ء �أكان هذ� في مرحلة �لتحقيق �أو في قاعة �لمحاكمة.
�إبهام �لن�س وعبء �الإثبات

في �لق�صايا �لقليلة �لتي رفعت ب�صبب �لتحر�س �لجن�صي في مجال �لعمل، كانت �لنتائج على عك�س 
ما ترجوه �لن�صاء وفي عام 2004 �صدر في �لجز�ئر تعديل لقانون �لعقوبات يجرم �لتحر�س �لجن�صي 
عبر �إ�صافة ن�س �لمادة 341 مكرر �إلى �لقانون. لكن هذ� �لقانون �أتى مبهمًا في بع�س جو�نبه و�صعب 
في �لتطبيق، فما حدث �أنه لم يوؤد �إلى �لنتيجة �لمرجوة منه، وبالتالي لم يقدم حماية كافية للمر�أة �لتي 
تجر�أت على ك�صر �ل�صمت، �أو حتى حماية لل�صهود. يعتبر �لقانون مرتكبًا لجنحة �لتحر�س �لجن�صي _ 
�ألف  �ألف ومائة  �إلى �صنة، ولغر�مة تتر�وح بين خم�صون  ويخ�صع بالتالي لعقوبة �ل�صجن من �صهرين 
�أو  �أو�مر  �لغير  لإعطاء  مهنته  �أو  وظيفته  �إياها  تمنحه  �لتي  �ل�صلطة  ي�صتغل  من  كل  دينار جز�ئري _ 
تهديد�ت �أو يمار�س �صغوطًا في �صبيل �لح�صول على منافع ذ�ت طبيعة جن�صية وت�صاعف �لعقوبة في 

حال �لتكر�ر. 
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في�صترط �لن�س توفر �لعن�صر �لمعنوي للجريمة، وهو �أمر ي�صعب �إثباته. كما يلقي �لقانون على 
�لمدعي عبء �إثبات �لأفعال �لمكونة لجرم �لتحر�س عن طريق �ل�صهود �أو �لر�صائل وغيره، وهو ما ل قدرة 
لل�صحية عليه في �أغلب �لأحيان. مما يوؤدي �إلى ��صتفادة �لجاني من �ل�صك ليفلت من �لعقاب، وفي هذه 
�لحالة ي�صبح باإمكانه �أن يتقدم هو نف�صه بادعاء �صد �ل�صحية يتهمها بالت�صهير، و�صوف يربح دعو�ه، 
كما �أن �لقانون يح�صر �لتحر�س في مجال �لعمل بالرئي�س �صد �لمروؤو�س علمًا �أن �لتحر�س يقدم عليه 

�لزمالء في �لعمل �أي�صًا. 
�لتحر�س  على  للمعاقبة  �لجز�ئي  �لقانون  في  مو�د   2004 عام  �لم�صرع  �أقر  �أي�صًا  تون�س  وفي 
دينار  �آلف  بال�صجن مدة عام وبخطية قدرها ثالثة  "يعاقب  يلي:  �لف�صل 226 على ما  �لجن�صي. ين�س 
مرتكب �لتحر�س �لجن�صي ويعد تحر�صا جن�صيا كل �إمعان في م�صايقة �لغير بتكر�ر �أقو�ل �أو �أفعال �أو 
�أو  لرغباته  �ل�صتجابة  بغية حمله على  �أو تخد�س حياءه وذلك  تنال من كر�مته  �أن  �صاأنها  �إ�صار�ت من 
رغبات غيره �لجن�صية �أو بممار�صة �صغوط عليه من �صاأنها �إ�صعاف �إر�دته على �لت�صدي لتلك �لرغبات.

خا�صة  ب�صفة  �لم�صتهدفين  �لأ�صخا�س  من  غيره  �أو  طفل  �صد  �لجريمة  �رتكبت  �إذ�  �لعقاب  وي�صاعف 
ب�صبب ق�صور ذهني �أو بدني يعوق ت�صديهم للجاني".

لرغباته  لال�صتجابة  �ل�صحية  �لفاعل  دفع  �أي  �لق�صد  �إثبات  �أي�صًا  �لتون�صي  �لقانون  فا�صترط 
�لممنوحة في حفظ  �ل�صمانات  عليه  للمدعى  ي�صمن  مما  �لجريمة،  �نتفت  �لإثبات  تعذر  فاإذ�  �لجن�صية، 
�لتهمة �أو �لحكم بعدم �صماع دعوى �لتحر�س �لجن�صي، وفي هذه �لحالة ي�صبح من حقه مطالبة �لمدعي 
عماًل  و�ل�صهود  �ل�صحية  �صد  بالباطل  و�لدعاء  �صمعته  ت�صويه  جر�ء  �لمعنوي  �ل�صرر  عن  بالتعوي�س 
بالف�صل 248 من �لمجلة �لجز�ئية �لذي يعاقب بال�صجن وبالتعوي�س كل من �أو�صى باطال ب�صخ�س لدى 

�صلطة عدلية �أو �إد�رية.
�أما �لتحر�س �لنف�صي وهو مفهوم ل يز�ل جديدً� علينا، فلي�صت هناك ن�صو�س تعاقب عليه)قانون 
�لعمل �لمغربي �لجديد(. حتى في �لدول �لتي �صبقت �إلى �عتماد ن�صو�س و��صحة في �لتحر�س �لنف�صي، 
كانت م�صاألة �إثبات �لنية في �رتكاب �لجرم من �أ�صباب عدم فعالية �لن�س: في فرن�صا مثاًل �صدر قانون 
لأن  بالرد  تو�جه  كانت  �أ�صا�صه  على  ترفع  كانت  �لتي  �لدعاوى  لكن   2002 عام  منذ  �لنف�صي  �لتحر�س 
�لق�صاة كانو� يعتبرون �أن �لتعوي�س يقر عند وجود نية باإلحاق �ل�صرر، و�لنية �صعبة �لتحديد. ولقد تغير 
�جتهاد �لمحاكم منذ عام 2008 �إذ �أ�صبح �صحايا �لتحر�س �لنف�صي يح�صلون على تعوي�س عن �ل�صرر 
�ل�صرر  ح�صول  بمجرد  بالتعوي�س  �لإقر�ر  �أ�صبح  �إذ  �لنية،  �إثبات  ��صتر�ط  عدم  نتيجة  �أ�صابهم  �لذي 

نتيجة �لعمل �لمادي وبغ�س �لنظر عن �لنية باإلحاقه.
و�صحايا �لتحر�س �لنف�صي ل يتمتعون بحماية �لقانون في �أكثر �لدول �لعربية- قد تكون �لمغرب 

بعد تعديل قانون �لعمل موؤخرً� هي �لوحيدة �لتي تقر بالتعوي�س عن �لتحر�س �لنف�صي. 
وفي �لدول �لتي لم تقر قانونًا خا�صًا بالتحر�س مثل م�صر و�لأردن ولبنان و�لتي لم تقر قانونًا 
يتعر�صون  �لذين  ت�صاعد  �لتي  �لقانونية  �لمرتكز�ت  من  تخلو  ل  �أنها  نجد  �لجن�صي،  بالتحر�س  خا�صًا 
للتحر�س من �لإن�صاف �أمام �لق�صاء. فالمبادئ �لقانونية �لعامة، وبع�س �أ�صكال �لعنف �صو�ء كان �صفهي 
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�أو �لت�صرفات هي مو�صع �إد�نة، ففي م�صر مثاًل يت�صمن قانون �لعقوبات مادتان على �لأقل تنطبقان على 
�لتحر�س �لجن�صي وتعاقبان عليه:

بين مئة جنيه �أو �لحب�س لمدة �صهر. تتر�وح  وعقوبتها  �للفظية  •	�لهانة 
وهو يعاقب بالغر�مة و�صوًل �إلى �ل�صجن لثالث �صنو�ت. �لالئق  غير  	•	�لت�صرف 

�أو  �لجن�صي  �لتحر�س  من  �صر�حة  يحمي  قانون  �إلى  �للبناني  �لت�صريع  فيفتقر  لبنان،  في  �أما   
تتيح  �لتي  �لعنا�صر  من  �لعديد  و�لعمل  �لعقوبات  قانوني  في  تتوفر  ولكن  �لعمل.  مجال  في  �لمعنوي 

للمت�صرر �أن يرتكز �إليها:
1. قانون �لعقوبات:

بع�س �لمو�د ل�صيما �لمو�د 385 وما يليها من قانون �لعقوبات تجرم �لعنف �ل�صفهي )كالقدح 
و�لذم(. 

و مو�د �أخرى في �لف�صل �ل�صابع �لمتعلق "في �لجر�ئم �لمخلة بالآد�ب �لعامة" تجرم �أفعاًل ) 
كاإرغام �صخ�س على �لقيام باأعمال منافية للح�صمة( ينطبق عليها و�صف �لتحر�س �لجن�صي، ومنها ب�صكل 

خا�س �لمادة 507 �لتي تن�س على �لتالي: 
بالأ�صغال  عوقب  للح�صمة  مناٍف  فعل  �إجر�ء  �أو  مكابدة  على  و�لتهديد  بالعنف  �آخر  �أكره  "من 
�ل�صاقة مدة ل تقل عن �أربع �صنو�ت، ويكون �لحد �لأدنى للعقوبة �صت �صنو�ت �إذ� كان �لمعتدى عليه لم 

يتم �لخام�صة ع�صرة من عمره."
وب�صكل خا�س �لف�صل �لمتعلق بالتعر�س لالأخالق و�لآد�ب �لعامة بالمادتين 531 و532 �للتين 

تن�صان على �لتالي:
531 عقوبات: يعاقب على �لتعر�س لالآد�ب �لعامة باإحدى �لو�صائل �لمذكورة في �لفقرة �لأولى 
�إذ�  و�لحركات  �لأعمال   1 فقرة  �لمادة 209  �لن�صر  في  �صنة.)  �إلى  �صهر  من  بالحب�س  �لمادة 209  من 
ح�صلت في مكان عام �أو مباح للجمهور �أو معر�س لالأنظار �أو �صاهدها ب�صبب خطاأ �لفاعل من ل دخل له 

بالفعل(
من  2 و3  في  �لمذكورة  �لو�صائل  باإحدى  �لعامة  لالأخالق  �لتعر�س  على  يعاقب  532 عقوبات: 
�لمادة 209 بالحب�س من �صهر �إلى �صنة وبالغر�مة من ع�صرين �ألفًا �إلى مائتي �ألف ليرة ) �لكالم و�ل�صر�خ 
و�لكتابة و�لر�صوم و�ل�صور �ليدوية و�ل�صم�صية و�لأفالم و�ل�صار�ت و�لت�صوير على �ختالفها �إذ� عر�صت 
في مكان عام �أو متاح للجمهور �أو معر�س لالأنظار �أو بيعت �أو عر�صت للبيع �أو وزعت على �صخ�س �أو 

�أكثر(.
ق�صايا �لتحر�س �أمام �لقا�صي �لجز�ئي

بمر�جعة �صريعة لالأحكام �ل�صادرة بمو�صوع �لتحر�س، تم �نتقاء ع�صر ملفات بطريقة ع�صو�ئية، 
�صدرت فيها �أحكام �أمام �لقا�صي �لجز�ئي في بيروت في ق�صايا ينطبق عليها و�صف �لتحر�س.بع�صها 
مرفوع مبا�صرة �أمام �لق�صاء �لجز�ئي من �لمدعين �لمتخذين �صفة �لدعاء �ل�صخ�صي، و�لبع�س �لآخر 
�أحيلت �أمام �لق�صاء �لجز�ئي بعد �لتحقيق فيها من قبل �لنيابات �لعامة. من �أ�صل ع�صرة �أحكام، حكم 
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و�حد فقط كان في مجال �لعمل. 9 من �أ�صل 10 �أحكام �أد�نت �لمدعى عليه، بناء على �عتر�فه، و�حد فقط 
�أنكر �لتهمة. لكن وبالرغم من �إقر�ر �لمدعى عليه بالوقائع �لتي ن�صبت �إليه، �أي �أنه بالرغم من ترجيح 
و�صول �لدعوى �إلى خو�تيمها �ل�صعيدة، �إل �أن �لحالت �لع�صر �نتهت باإ�صقاط �لحق �ل�صخ�صي من قبل 
�لمدعية. �صدرت �لأحكام مخففة �أي �لكتفاء بالعقوبة �لتي �أم�صوها في �ل�صجن، وهي لم ت�صل �إل في 
�أية تعوي�صات ب�صبب  حالة و�حدة لمدة �صهر، مع ��صتبد�ل �لحب�س بالغر�مة �لمالية، ولم تقر للمدعية 

�إ�صقاطها لحقها �ل�صخ�صي.
�لعيب لم يكن في عدم تجريم �لفعل، فالكل كان متفقًا على �صرورة تجريمه، لكن م�صائل �أخرى 
كانت ور�ء �لإ�صقاط من �لحقوق �ل�صخ�صية، بعد �لمعاناة �لتي مرت بها �لمدعية �لتي تعر�صت للتحر�س 
�أو �لمخفر و��صطر�رها للتحدث في م�صائل تتعلق بحياتها �لحميمة، خا�صة  �أمام �لنيابة �لعامة  �صو�ء 
�أن �لمخافر غير مهياأة للتعامل بالجدية �لكافية مع ح�صا�صية �لمو�صوع، وجدت من �ل�صعوبة بمكان �أن 

تقف �أمام �لقا�صي في محاكمة علنية تكون عادة �لملفات فيها بالع�صر�ت و�لح�صور �أي�صًا بالع�صر�ت.
2. قانون �لعمل:

بع�س مو�ده  لكن  �لمعنوي،  �أو  �لجن�صي  بالتحر�س  تتعلق  �للبناني مو�د  �لعمل  قانون  لي�س في   
و�جتهاد�ت �لمحاكم ترتب نتائج على �لتع�صف با�صتعمال �ل�صلطة من قبل �لرئي�س تجاه مروؤو�صيه، وقد 
رتبت نتائج قانونية على حالت ينطبق عليها و�صف �لتحر�س �لجن�صي، و�إن كانت �لدعوى قدمت على 

�أ�صا�س �ل�صغط �لنف�صي �لذي حمل �لموظفة على تقديم ��صتقالتها.
�لتحر�س �أمام محاكم �لعمل

تبين  بعدما  ��صتقالتها  قدمت  لموظفة  �ل�صرف  بتعوي�س  �لعمل  غرفة  �لتمييز  محكمة  �أقرت   
�لمنافع  بع�س  و�لحرمان من  �لترقية  على خلفية وقف  كانت  �لعمل  با�صتقالتها من  تقدمها  �أن ظروف 

�لم�صروعة لل�صغط عليها من قبل �لمدير للح�صول على منافع جن�صية. 
تتعلق  ق�صية  �أية  تعر�س  لم  �أنه  تبين  �لتمييز  محكمة  عن  �ل�صادرة  �لعمل  �أحكام  مر�جعة  لدى 

بالتحر�س �لجن�صي، لكن بع�س �لق�صايا ينطبق عليها و�صف �لتحر�س �لمعنوي �أو �لنف�صي. 
 عند �صوؤ�ل �أحد �لق�صاة لدى محكمة �لتمييز �أجاب �أنه طالما تعجب ب�صبب عدم �إثارة مو�صوع 
في  �لمثارة  �لأ�صباب  �أن  �لق�صايا  بع�س  في  ��صت�صف  �أنه  �إل  فيها،  ف�صل  �لتي  �لملفات  في  �لتحر�س 
�لدعاوى لم تكن هي �لأ�صباب �لحقيقية �أو �لأ�صا�صية، بل كان �لتحر�س �لجن�صي كامنًا، وقد �نتهى بع�صها 

بت�صوية ودية .
3. تطبيق �لمعاهد�ت �لدولية مبا�صرة �أمام �لق�صاء:

�لأولوية  تعطي  �لتي  �لثانية  �لمادة  في  �للبناني  �لمدنية  �لمحاكمات  �أ�صول  قانون  يت�صمن 
للمعاهد�ت �لدولية على �لقانون �لخا�س وتجيز تطبيقها مبا�صرة �أمام �لق�صاء �للبناني ��صتنادً� �إلى مبد�أ 

ت�صل�صل �لقو�عد.
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�لقانون  �أحكام  مع  �لدولية  �لمعاهد�ت  �أحكام  تعار�س  "عند  �لتالي:  على  �أ.م.م   2 �لمادة  تن�س 
�لعادي، تتقدم في مجال �لتطبيق �لأولى على �لثانية".

وقد �صدرت بالفعل �أمام �لق�صاء �للبناني مجموعة من �لأحكام م�صتندة �إلى �لمعاهد�ت �لدولية 
حيث لم يكن �لقانون �لعادي من�صفًا، لكن ب�صبب عدم وجود �تفاقية دولية تحمي من �لتحر�س لم يحول 

�إلى �أعمال ن�س �لمادة 2 �أ.م.م.
لم يعالج بعد مو�صوع �لتحر�س في لبنان ب�صكل فعال بحيث يكون مو�صوع خطة وطنية للت�صدي 
له. لكنه يثار في موقعين ب�صكل خا�س:في معر�س �لحملة �لتي تقودها بع�س �لجمعيات لحماية �لن�صاء 

من �لعنف �لممار�س �صدهن، ل�صيما �لعنف �لمنزلي. 
وفي �إطار �لجمعيات �لتي تعمل على �إعادة �لنظر في قانون �لعقوبات وقالت �لأ�صتاذة ماري �أنها 

قدمت �صمن م�صروع تحديث قانون �لعقوبات باقتر�ح مو�د تعالج �لتحر�س �لجن�صي.
�ليوم في لبنان هناك ور�صة �إ�صالحية �صمن �للجان �لنيابية تعمل على تنزيه �لقو�نين من �لتمييز 
ل�صيما قانون �لعقوبات، وقد تبنت �للجنة �لقتر�ح �لمقدم من منظمات �لمجتمع �لمدني في مو�صوع 

�لتحر�س. 
 





ثالثًا: محور االعالم والمجتمع المدني
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�لق�صاء على ظاهرة  �لمدني في  �لمجتمع  دور  يناق�س ويتعرف على  �أن  �لمحور  وقد حاول هذ� 
�لتحر�س �لجن�صي عن طريق عر�س خبر�ت وتجارب عدد من �لدول �لعربية في مو�جهة ظاهرة �لتحر�س 

�لجن�صي ومحاولة �لق�صاء عليها . وكذلك معرفة مدي م�صاهمة �لإعالم في �لحد من �نت�صار �لظاهرة.
تناولت �الأ�صتاذة �لزهرة فر�ت – محامية مقبولة لدى �لمجل�س �لأعلى- نائبة رئي�صة جمعية 
ج�صور ملتقى �لن�صاء �لمغربيات، �لمغرب في ورقتها �لجمعيات و�لمنظمات �لمغربية �لمهتمة بق�صايا 
في  �لقو�نين  �إ�صالح  خا�صة  بالمر�أة  �لنهو�س  �إ�صتر�تيجية  �أهد�ف  تحقيق  �أجل  من  وجهودها  �لن�صاء 

�تجاه �لم�صاو�ة بين �لجن�صين.
 بد�أت بالقول باأنه نتيجة للمتغير�ت �لدولية �لتي تموج بها �لحركة �لن�صائية �لعالمية خا�صة منذ 
�لإعالن �لعالمي للق�صاء على �لعنف �صد �لمر�أة �ل�صادر عن �لجمعية �لعامة لالأمم �لمتحدة في كانون 
1993 و�لذي عرف �لعنف �صد �لمر�أة في �لمادة �لأولى من هذ� �لإعالن باأنه:" �أي عنف مرتبط بنوع 
�لجن�س، يوؤدي على �لأرجح �إلى وقوع �صرر ج�صدي �أو جن�صي �أو نف�صي �أو معاناة للمر�أة، بما في ذلك 
في  �أو  عام  مكان  ذلك في  �صو�ء حدث  وتع�صفًا  ق�صرً�  �لحرية  و�لحرمان من  �لأفعال  تلك  بمثل  �لتهديد 

�لحياة �لخا�صة ".
�لقيم و�لأعر�ف �لجتماعية وتفكك �لأ�صر نتيجة  وب�صبب تعقد �لعالقات �لجتماعية و��صطر�ب 
�لتطور�ت �لقت�صادية و�لجتماعية �لمتالحقة، و�لدور �ل�صلبي لبع�س و�صائل �لإعالم �لمرئي و�لم�صموع 
و�لمقروء �لذي ي�صاعد على �لت�صوية ومحاولة �لتقليل من كر�مة �لمر�أة �لعربية، و�عتبارها �أد�ة لالإثارة 

�لجن�صية بطريقة مبا�صرة �أو غير مبا�صرة.
�إ�صالح �لقو�نين  �أ�صبح �لمجتمع �لمدني في �لمغرب يهتم بق�صايا �لمر�أة و�لأ�صرة خا�صة  لقد 
خطوة  في  �لجن�صين،  بين  �لم�صاو�ة  �تجاه  في  �لجن�صية  وقانون  �لعمل  وقانون  و�لجنائية  �لأ�صرية 

�إيجابية ت�صاهم في تح�صين �أو�صاع �لن�صاء و�إدماجهن في م�صل�صل �لتنمية.
علما باأن جل �لجمعيات �لن�صائية بالمغرب ومن �صمنها جمعية  "ج�صور" ملتقى �لن�صاء �لمغربيات 
تعمل على �لمحافظة على تطبيق مقرر�ت "بيجيــن" و�تفاقية "�صيــد�و" هذه �لأخيرة �لتي �صودق عليها 

في �لمغرب بدون تحفظ عك�س ما حدث في بع�س �لدول �لعربية.
�أجل تحقيق   فقد �صاعفت �لجمعيات و�لمنظمات �لمغربية �لمهتمة بق�صايا �لن�صاء جهودها من 
�لالزمة  �لتد�بير  باتخاذ جميع  �لما�صي، وذلك  �لقرن  نهاية  بالمر�أة منذ  للنهو�س  �إ�صتر�تيجية  �أهد�ف 
للق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �لمر�أة و�لطفلة، ودر��صة �لعقبات �لتي تعتر�س تحقيق �لم�صاو�ة 
بين �لجن�صين وذلك بال�صغط على �ل�صلطتين �لت�صريعية و�لتنفيذية من �أجل تفعيل �لإ�صتر�تيجية �لوطنية 
لمحاربة �لعنف �صد �لن�صاء و�لق�صاء عليه وتوفير �لحماية لالتي يو�جهن عدة عقبات ويع�صن تحت وطاأة 

�لفقر، وذلك �صمانًا لحتر�م �لقانون �لدولي بما فيه �لقانون �لإن�صاني.
و�أ�صافت �لدكتورة "�لزهرة" �إننا كجمعية غير حكومية نعتمد منهاج �لعمل ونلتزم بتوعية �لن�صاء 

�لمغربيات بما يكفل مر�عاة �لجن�صين، وحماية �لأطفال، وعدم �لت�صتر على جر�ئم �لعر�س.
 وبما �أن �لتر�فع �لذي نعتمده هو مجموعة من �لأدو�ت و�لكفايات و�لجهود �لمت�صافرة، فاإننا 
نحاول قدر �لم�صتطاع عند �لم�صاركة في �لندو�ت و�لموؤتمر�ت �لوطنية و�لإقليمية و�لدولية �لدفاع عن 
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لفائدة  �إ�صد�رها  �لقو�نين،�أو  وتعديل  بالدنا  في  �ل�صيا�صي  �لقر�ر  على  �لتاأثير  �أجل  من  �لمر�أة  ق�صية 
�لمجموعة �لن�صائية مع تعزيز جميع �لمكت�صبات وتر�صيخها وحمايتها.

غير �أنه رغم كل �لمجهود�ت �لمبذولة بهدف حماية �لمر�أة و�لطفلة �لمغربية خا�صة فيما يتعلق 
بحمايتهن من �لعنف و�ل�صتغالل �لجن�صي �صو�ء د�خل �لمغرب �أو خارجه، تطل علينا عدد من ت�صريحات 
�لمعنفات �لمغربيات جن�صيا و�لوحد�ت �ل�صت�صفائية و�لمحاكم جد مهمة، فجل �لق�صايا �لجنائية �لمتعلقة 
بالن�صاء و�لمعرو�صة على �لمحاكم �لجنائية تتعلق بجر�ئم �لغت�صاب وهتك �لعر�س خا�صة د�خل �لمدن 
�لكبرى و�لمتو�صطة، وق�صايا �إثبات �لن�صب �لمعرو�صة على �أق�صام ق�صايا �لأ�صرة، وكذلك ق�صايا �لطرد 
�لم�صتخدمة لرغبات  �ل�صحية  �متثال  �لناتجة عن عدم  �لعمل  �أق�صام نز�عات  �أمام  �لمعرو�صة  �لتع�صفي 

�صاحب �لعمل �لجن�صية.
ومن خالل �لملفات �لمعرو�صة على �لمحاكم �لمذكورة وعلى مرتكز �ل�صتماع و�لإر�صاد �لقانوني 
يت�صح �أن �لأ�صباب �لمبا�صرة هي تلك �لمرتبطة بالفقر و�لبطالة و�لأمية، و�لنظرة �لدونية للمر�أة و�لتي 
�صحية  للمر�أة  �لقانونية  بالحماية  متخ�ص�س  �أمن  �إن�صاء  عدم  نتيجة  �لم�صوؤولية  �لدولة  فيها  تتحمل 
�لعنف �لجن�صي،وعدم توفير �إعالم تربوي م�صتقل وم�صئول، وم�صاعد�ت �جتماعيات و�أطباء نف�صانيين 

متخ�ص�صين بمقر �ل�صرطة و�لنيابة �لعامة.
�لعتد�ء�ت  حالت  من   % 80 يمثلن  �أنو�عه  بكل  �لجن�صي  �ل�صتغالل  �صحايا  �أغلب  باأن  علما   
ويبقى  �ل�صد�رة  يحتل  �لزوجي  �لعنف  وباأن  �لقانوني،  �لر�صد  �صن  دون  �لقا�صر�ت  على  �لجن�صية 

�لغت�صاب و�لتحر�س �لجن�صي في �لمرتبة �لأولى.
�إ�صافة �إلى �أن منظمة �لعفو �لدولية تعتبر �لعنف �صد �لن�صاء و�لفتيات ف�صيحة لحقوق �لإن�صان، 
فالمر�أة �لمغربية بالرغم من ن�صال �لمجتمع �لمدني ل ز�لت تتعر�س لالإ�صاءة �أو �لعتد�ء �لجن�صي ب�صفة 

مبا�صرة �أو غير مبا�صرة ماد�مت �لعقلية �لذكورية هي �ل�صائدة، بل و�لم�صتغلة في بع�س �لأحيان دينيا.
 فح�صب �إح�صائيات هيئة �لأمم �لمتحدة وما جاء في تقرير �لمحكمة �لعربية �لد�ئمة لمناه�صة 
بالن�صاء  لالتجار  �لم�صتوردة  �لبلد�ن  من  �لمغرب  �أ�صبح  �ل�صرية  للهجرة  ونتيجة  �لن�صاء،  �صد  �لعنف 

جن�صيا من طرف �ل�صياح �لأجانب.
ظاهرة  مكافحة  وباأن  جن�صيا  ��صتغالل  تعتبر  �لدعارة  بكون  �لمغربية  �ل�صلطات  من  و�إيمانا    
�ل�صياحة �لجن�صية �صرورية ولزمة لحماية كل مو�طن مغربي، قد فككت ما يعادل 2800 �صبكة دعارة 

�أجنبية ت�صتهدف �لفتيات �لمغربيات و�لقادمات من �ل�صاحل �ل�صحر�وي.
وبالتالي فمنذ عام 2007 �تخذت وز�رة �لد�خلية �لمغربية �إ�صتر�تيجية جديدة تتمثل في در��صة 
�أ�صباب �لظاهرة، و�لتوعية من �أجل محاربتها، ومر�قبة �لحدود، وركزت على �صرورة محاربة �لر�صوة 
للمهاجر�ت  و�لنف�صية  �ل�صحية  �لمر�فقة  مع  �لقانوني،  �لعقاب  من  �إفالتهم  وعدم  �لأجانب  ومر�قبة 

�ل�صريات في حالة �صبطهن.
مع  و�لمبا�صر  �لميد�ني  عملها  خالل  من  �لن�صائية  وبالأخ�س  �لحقوقية  �لجمعيات  باأن  علما 
�لن�صاء،ومن خالل �لدر��صات �لت�صخي�صية و�لتحليلية �لعديدة �لتي �أنجزتها توؤكد �أن �لقانون �لجنائي 
�لمغربي بالرغم من �أنه م�صتمد من �لقانون �لجنائي �لفرن�صي �إل �أنه ل يوفر �لحماية �لالزمة للحقوق 
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و�لحريات �لأ�صا�صية للن�صاء، كما لحظت �أن �لمبادر�ت �لمهمة �لتي تتخذها في هذ� �لمجال �لعديد من 
�لقطاعات �لحكومية ) وز�ر�ت �لتنمية، �لعدل، �لد�خلية و�ل�صحة (، ومن قطاعات �لمجتمع �لمدني تبقى 
محدودة �لأثر وقا�صرة عن تحقيق �لأهد�ف �لتي ل يمكن �أن يحققها �إل �لقانون �لجنائي بحكم طبيعته، 
�إ�صالح  هو  منها  �لهدف  بالمغرب،  �لجنائية  �ل�صيا�صة  حول   2009 عام  بدر��صة  �لقيام  �إلى  �أدى  مما 
في  �لمقت�صيات  بع�س  حذفت  و�لإ�صافات  �لتعديالت  من  بمجموعة  م�صودة  وتحرير  �لجنائي  �لقانون 
�تجاه مر�عاة كر�مة �لمر�أة وتعزيز حمايتها من �لعنف، حيث جرمت �صلوكيات �صد �أ�صخا�س محددين 
لم تكن مجرمة من قبل، وو�صعت بع�س مظاهر �لتمييز بين �لمر�أة �لمتزوجة وغير �لمتزوجة في �لحماية 
من �لعنف، وتخلت عن مقت�صيات �أخرى تعيق حماية �لن�صاء من �لعنف، و�أقرت م�صاو�ة �لمر�أة بالرجل 
في �ل�صتفادة من �لمقت�صيات وذلك ��صتناد� على �لقو�نين �لدولية لحقوق �لإن�صان ومن �صمنها �تفاقية 
�لق�صاء على كافة �أ�صكال �لتمييز �صد �لمر�أة �لتي �أقرتها �لجمعية �لعامة لهيئة �لأمم �لمتحدة بتاريخ 18 
دي�صمبر 1979، و�صادق عليها �لمغرب بتاريخ 14 يونيو 1993 دون �أي تحفظ مع تخ�صي�س ف�صول 

لحماية �لقا�صرين �صوت فيها بين �لفتى و�لفتاة.
لترجمة ت�صور  �صانحة  تاريخية  �لمغربي توفر فر�صة  �لجنائي  للقانون  �لم�صودة  �إن هذه  حيث 
�أنف�صهن  �لن�صاء  بين  وفيما  �لجن�صين  بين  فيما  �لم�صاو�ة  ي�صمن  جنائي  لقانون  �لن�صائية  �لجمعيات 
ويناه�س �لعنف �صد �لن�صاء، علما باأنها )�أي �لم�صودة( ل تخلو من �إيجابيات �أهمها �إمكانية مناه�صة 
كل  �أن  غير  �لحماية.  وتد�بير  �لنوعية  �لعقوبات  مثل  للحماية  جديدة  �آليات  و�إقر�ر  و�لعنف،  �لتمييز 
غياب  في  كافية  غير  تظل  �لمغربي،  �لمدني  و�لمجتمع  �لمغربية  �ل�صلطات  ت�صلكها  �لتي  �لمجهود�ت 
�إجر�ء�ت لزمة لتطوير قدر�ت مختلف �ل�صركاء و�لآليات �لمعنية بالنهو�س باأو�صاع �لمر�أة في مختلف 

�لمجالت و�لقطاعات.
رئي�س  �لجتماعية،  للخدمة  �لعالي  �لمعهد  عميد  �ل�صمالوطي-  �الأمير  �إقبال  �لدكتورة  �أكدت 
�لتحر�س  لظاهرة  �لت�صدي  في  �لمدني  �لمجتمع  منظمات  دور  على  م�صر  �لم�صتقبل،  حو�ء  جمعية 

�لجن�صي، كما عر�صت لأ�صبابها و�لحلول �لمقترحة على عدد من �لأ�صعدة.
حيث قالت: �إن ق�صية �لتحر�س �لجن�صي باتت و�حدة من �لظو�هر �لمقلقة في �لمجتمع �لمعا�صر 
ويق�صد بمفهوم �لتحر�س �لجن�صي "كل قول �أو فعل �أو �إيحاء يحمل مفهوما جن�صيا بق�صد م�صايقة �أو 
��صتغالل �لطرف �لآخر )�مر�أة، طفل، رجل( وتتر�وح حالت �لتحر�س بين �لتحر�س �ل�صفهي )�لكالمي( 
�للم�س  �إلى  ربما  تت�صاعد  ثم  ذلك  �إلى  موحية  نظر�ت  �أو  �أ�صئلة جن�صية  لقاء وطرح  في طلب  و�لإلحاح 
�صو�ء  �لتحر�س  م�صطلح  �لمظاهر  هذه  على  يطلق  عامة  وب�صورة  �ل�صلوكيات،  من  وغيرها  و�لتح�ص�س 

ح�صل �لعمل )�لعتد�ء( �أو �كتفى �لمتحر�س بالقول و�لإيحاء".
تهم  ل  ولكنها  �لحقوقية،  �لمنظمات  جميع  من  �هتمام  مو�صع  �لق�صية  هذه  �أ�صبحت  لقد  و 
�لمنظمات �لحقوقية فقط بل تهم �لمجتمع ككل ويجب �أن ندرك �أن هذه �لظاهرة عر�س و�ن �ختلفت من 
مجتمع لآخر، من �لموؤكد �أننا �أمام خلل و��صح فال�صباب ل يعمل حيث �نت�صار �لبطالة، كما �أنه ل ي�صتطيع 
�لزو�ج فيق�صي وقته في �لمعاك�صات و�لتحر�صات، كما �أن هناك خلال في �لمنظومة �لأخالقية،فهناك عدة 

�أ�صباب لها، ولكن �لأهم هو كيفية �لعالج .وهو ما نطرحه فيما يلي:
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على م�صتوى �لمجتمع �لمدني ومنظماته:
هناك دور كبيير للمجتمع �لمدني و�لموؤ�ص�صات �لأهلية فالبد من:

•	تحالف منظمات �لمجتمع �لمدني لل�صغط على �صانعى �لقر�ر من �أجل و�صع حد لمو�جهة هذه 
�لظاهرة �لم�صتفحلة في �لمجتمع �لم�صري.

•	�صرورة �أن تت�صمن تلك �لمنظمات مكاتب خا�صة لالإر�صاد �لقانوني و�لنف�صي و�لجتماعي
•	تدريب للعاملين بالجمعيات على كيفية تلقي �ل�صكاوى ور�صدها.

�أما على �لم�صتوى �الإعالمي:
 هناك �صرورة للتعاون مع �لإعالم، وو�صع ��صتر�تيجيات �لعمل وذلك من خالل:

تناق�س  و�أفالم  و�إعالنات  م�صل�صالت  لل�صباب،  وم�صابقات  �أن�صطة  عمل  بو��صطة  توعية  •	حمالت 
�لظاهرة.

•	ت�صميم �إعالنات ومل�صقات يتم توزيعها بمحطات �لمترو و�لأماكن �لعامة لرف�س تلك �لأفعال 
و�لممار�صات.

•	�لتركيز �إعالميا على ما تعانيه �لفتيات و�ل�صيد�ت عند تعر�صهن لتلك �لممار�صات.
•	حمالت توعوية تدور حول تدعيم قيم �ل�صهامة و�حتر�م �لن�صاء.

�أما على �لم�صتوى �الأ�صري:
•	�لتاأكيد على دور �لأ�صرة كموؤ�ص�صة رئي�صية لتن�صئة �لأفر�د �ل�صالحين فى �لمجتمع و�صرورة 
تعليم �لآباء ثقافة �حتر�م �لأخر لأبنائهم ،و �لتاأكيد على �أنه ل فرق بين بنت وولد �إل بالعمل، 

.Sex ولي�س مفهوم �لجن�س Gender ومن ثم تدعيم مفهوم �لنوع �لجتماعي
�لتحلي  على  �لفتيات  تربية  وكذلك  �لجن�صي  �لتحر�س  مع  �لتعامل  بكيفية  �ل�صحايا  •	توعية 
�لتي  للفتاة  قيمة  ،و�أنه ل �صرف ول  له من تحر�س جن�صي  تتعر�س  بال�صجاعة و�لإف�صاح عما 

تف�صل �ل�صكوت على تعر�صها لمثل هذه �لأفعال.
على �لم�صتوي �لتعليمي:

�أن  �إز�ء هذ� �لمو�صوع على �عتبار  •	هناك دور للجامعات و�لمعاهد و�لمد�ر�س في ن�صر �لوعي 
�لجن�صي  �لتحر�س  ن�صر�ت عن  �لم�صتهدفة، ومن هنا يجب عمل  �لفئة  �ل�صباب و�لمر�هقين هم 

و�إدخالها �لمد�ر�س لرفع �لوعي بماهية �لتحر�س �لجن�صي وكيفية مو�جهته.
�لطلبة  فيه  يمار�س  للن�صاط  يوم  تخ�صي�س  ومحاولة  عام  ب�صكل  �لمدر�صي  بالن�صاط  •	�لهتمام 

و�لتالميذ هو�ياتهم �لمف�صلة ويعبرون عن �أنف�صهم و�أزماتهم وت�صاوؤلتهم من خاللها.
�لتالميذ  �حتو�ء  في  كبير  �أثر  من  له  وما  �لمدر�صة  في  �لجتماعي  �لإخ�صائي  بدور  •	�لهتمام 
وتوجيههم �لتوجيه �ل�صحيح فيما يعانونه من م�صكالت و��صطر�بات خا�صة بمر�حلهم �لعمرية 

�لمختلفة.
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•	حمالت توعية في �لجامعات �لم�صرية �لمختلفة وفى كل �لمحافظات.
•	 �لهتمام بتدري�س �لثقافة �لجن�صية �لتي تحقق �لوعي لالأطفال و�لمر�هقين حتى ل يتعر�صو� 

لتلك �لأفعال.
على �لم�صتوى �لعلمي و�الأكاديمي

•	�صرورة عمل در��صات و�أبحاث متعددة ومن نو�ٍح مختلفة "�لقت�صادية و�لجتماعية و�لنف�صية 
وتد�عياته  �لجن�صي  �لتحر�س  �آثار  �لدر��صات  هذه  من  كل  تت�صمن  �لخ" بحيث   ... و�لقانونية 

�صو�ء على �لمر�أة بوجه خا�س وعلى �لمجتمع �لم�صري بوجه عام. 
�لتحر�س  بتعريف  �لإن�صان  �إعالمية وونا�صطة في مجال حقوق   - ماغي عون  �الأ�صتاذة  بد�أت 
عن  للحديث  ذلك  بعد  تطرقت  ثم  و�لقانونية،  و�لنف�صية  �لجتماعية  وذيوله  �لو�قع  وعر�صت  �لجن�صي، 
موؤخر�،�أجرتها  �للبنانية  �ل�صحف  �إحدى  ن�صرتها  �إح�صائية  هناك  �إن  فقالت  و�لتحر�س  �لعنف  ظاهرة 
نا�صطات في عدة جمعيات �أهلية، ت�صير �إلى �أّن ثلث ن�صاء لبنان قد تعر�صن لحو�دث �لتحر�س �أو �لعتد�ء 
�أو �لإ�صاءة �للفظية. وتوؤكد هذه �لدر��صة �أن معظم �لن�صاء ل يملكن �لجر�أة للتبليغ عن حالت �لتحّر�س 
�لجن�صي، ب�صبب نظرة �لمجتمع �لتي تحّمل �لمر�أة غالبًا م�صوؤولية ما يقع عليها من �أذى خ�صو�صًا ما 

يندرج منه في �إطار �لتحر�س �لجن�صي.
ثم تناولت بعد ذلك �لأ�صتاذة ماغي �إغفال �لقانون �للبناني للتحر�س �لجن�صي فقالت �إن �لخبر�ء 
�لقانونيين �تفقو� على �أن �لد�صتور �للبناني و��صح ب�صاأن �لم�صاو�ة في �لحقوق بين �لرجال و�لن�صاء، 
لكنهم يختلفون حول نقطة �أ�صا�صّية تتعلق بحالت �لنتهاكات �لج�صدية، حيث ل توجد قو�نين عقوبات 

تحظر �لتحر�س �لجن�صي، مما يعتبر خلاًل و��صحًا في �لقانون. 
على  �لن�صائية  �لجمعيات  بع�س  �أخذت  �لعنف،  من  �لمر�أة  لحماية  �للبناني  �لقانون  �إغفال  ومع 
وبد�أت  �لجن�صي،  �لعتد�ء  ل�صحايا  �لقانونية  �لم�صورة  تقديمها خدمات  �لمهمة، من خالل  هذه  عاتقها 
هذه �لجمعيات �لتي بلغ عددها بح�صب وز�رة �ل�صئون �لجتماعية حو�لي 30 جمعية، بال�صغط لتعديل 
�لمو�د �لتي تنطوي على تمييز في قانون �لعقوبات و��صتحد�ث قو�نين جديدة من �صاأنها �أن توفر �لمزيد 
من �لحماية للمر�أة . كما ت�صعى هذه �لجمعيات �إلى ن�صر توعية �صليمة حول حقوق �لمر�أة في �لمد�ر�س 
و�لجامعات، وتحت�صن بع�س �صكاوى �ل�صيد�ت �لمعنفات لم�صاعدتهن على تخطي معاناتهن، ومن بين 
�للبنانية  "�لجمعية  نذكر  و�لذكور  �لإناث  بين  �لم�صاو�ة  ق�صايا  بتناول  تهتم  �لتي  �لن�صائية  �لمنظمات 
�لحكومة  لكن  �لجن�صي  �لعنف  محاربة  بهدف   1994 عام  تاأ�ص�صت  �لن�صاء" �لتي  �صد  �لعنف  لمحاربة 

ف�صلت في �إقامة مر�كز لم�صاعدة �صحايا �لعنف �لمنزلي.
ولكن تبقى �لم�صكلة في عدم توفر كو�در كبيرة �لعدد لحتو�ء كل �لم�صاكل، ف�صاًل عن �أن �لمر�أة 
تحتاج �إلى دعم وم�صاندة للتوجه �إلى هذه �لجمعيات و�لبوح بالم�صكلة، فلم ت�صل �لمر�أة �للبنانية بعد �إلى 

موقع يتيح لها ت�صريع وتفعيل ما ي�صتلزم، لو�صع حقوقها تحت �لمجهر.
ب�صكل علني  يبد�أ طرحه  لبنان ولم  �لن�صاء حديثًا في  �لعنف �صد  �لتعامل مع مو�صوع  يعتبر  �إذ 
�إل منذ �صنو�ت معدودة ولعل �لحدث �لأبرز في هذ� �لمجال كان تنظيم جل�صة �ل�صتماع �لعربية �لأولى 
 " �لن�صاء  محكمة  �إن�صاء  في  �لأ�صا�صية  لبنان  م�صاهمة  ثم   ،1995 �صنة  في  للعنف  �لمعر�صات  للن�صاء 
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�لمحكمة �لعربية �لد�ئمة لمناه�صة �لعنف �صد �لن�صاء" �لتي �تخذت لبنان مقرً� لها. هذه �لمحكمة �لتي 
تعمل على مكافحة �لعنف ومن �أبرز �أهد�فها، نقل �لعنف �لممار�س �صد �لن�صاء من �ل�صاأن �لخا�س �إلى 

�ل�صاأن �لعام للتركيز على �أن هذ� �لعنف هو عنف منهجي و�صلوكي ويعني �لمجتمع باأكمله.
�إطالق ق�صية  �لتي �صاهمت في  �لمر�أة  �للبنانية لمناه�صة �لعنف" �صد  "�لهيئة  تاأ�صي�س   كما تم 
�لعنف كق�صية �جتماعية في لبنان، وك�صرت حاجز �ل�صمت �لذي يلف معاناة �لن�صاء �لمعر�صات للعنف 
ب�صتى �أ�صكاله، ولقد و�صعت �لهيئة �للبنانية لمناه�صة �لعنف �أول خط �صاخن لتلقي �ل�صكاوى من �لن�صاء 
�لعنف  ولكن  �لحالت،  من  للكثير  وق�صائية  وقانونية  نف�صية  ��صت�صار�ت  وقدمت  للعنف،  �لمعر�صات 
في  �لتقدير�ت  �لحالت �صعيفًا جدً�. وبح�صب  بهذه  �لبوح  ويبقى  كبيرة،  باأعد�د  �لحالت  هذه  يتجاوز 

غياب �إح�صاء�ت ر�صمية، وبالمعنى �لعام للعنف فان ثلث �لن�صاء �للبنانيات معنفات.
"بعد ذلك عن تعاطي �لإعالم �للبناني مع ق�صايا �لعنف �صد �لمر�أة  "ماجي  �أ�صتاذه   ثم تحدثت 
حيث �أكدت �أنه بالرغم من �أن �لإعالم �للبناني يتمتع بهام�س ل باأ�س به من �لحرية �إل �أن تناوله وتغطيته 
�لن�صوية و�لتي تهتم  �لإعالمية  �لبر�مج  �أن  يعتبر غير مقبول، كما  �لمر�أة  �لعنف �صد  ل�صئون وق�صايا 
�إلى عدم  �أو �لأطفال وهذ� مرده  �لن�صاء  ب�صوؤون �لمر�أة قليلة، خا�صة ما يتعلق منها ب�صاأن �لعنف �صد 
�عتبار ق�صايا �لعنف �صد �لمر�أة من �أولويات �هتمام �لموؤ�ص�صات �لإعالمية، وب�صبب عدم وجود خطاب 
�إعالمي موحد عن �لعنف �صد �لمر�أة، ولأن �لمر�أة نف�صها ل تحبذ �لتحدث �إلى �لإعالميين عن م�صكلتها 

�إ�صافة �إلى رغبة �لأ�صرة بالتعتيم على م�صكلة �لعنف �صد �لمر�أة وعدم �لتعاون مع �لإعالميين.
وما ينطبق على �لإعالم �لمرئي، ين�صحب �أي�صا على �لم�صموع و�لمكتوب، كما �أن �لأعمال �لدر�مية 
�لتي تناولت �لعنف في بع�س حلقاتها لم تدر�س �أو تحلل �أو تعالج �أثر �لعنف، ل بل في بع�س �لأحيان 
تاأتي �لنتيجة �صلبية �إذ يتاأثر مثال بع�س �لمر�هقين �لذين هم في طور بناء �صخ�صيتهم، فيقلدون �أبطال 
�لعنف  م�صاهد  من  �لهدف  لأن  خاطئة،  باأفعال  يقومون  �أنهم  يعلمو�  �أن  دون  �أعمى  ب�صكل  �لم�صل�صل 
�لمعرو�صة في �لم�صل�صالت لي�س عالجيًا �أو تحليليًا بل لإ�صافة بع�س �لت�صويق على �أحد�ث �لم�صل�صل، 

وهنا ل يلعب �لأعالم دوره �لمطلوب فح�صب �إنما يلعب دورً� �صلبيًا.
�لمر�أة  �صد  �لعنف  ق�صايا  تغطية  في  �لإعالم  تو�جه  �لتي  و�لقيود  و�لتحديات  �لمعوقات  �أما 
و�جتماعية  مهنية  ومعوقات  بالإعالميين  خا�صة  معوقات  فهي  �لعربية  �لدول  معظم  في  كما  لبنان  في 

وقانونية . 
�لمعوقات �لخا�صة باالإعالميين:

- يفتقد �لإعالميون �إلى ثقافة حقيقية في مجال حقوق �لإن�صان وحقوق �لمر�أة، و�لقو�نين و�لت�صريعات 
�لتي لها عالقة بالمو�صوع، كما �أن �لإعالم �لمتخ�ص�س يكاد يكون مفقود� في و�صائلنا �لإعالمية.

- كما يفتقد �لإعالميون �إلى م�صادر �لمعلومات و�لبيانات �لعلمية حول ق�صايا �لعنف �صد �لمر�أة، في 
غياب �آلية مهنية و��صحة بين �لإعالميين و�لمر�كز �لن�صوية و�لجمعيات �لمعنية .

من �لمالحظ �أن �لإعالميين يفتقرون �إلى �لتحفيز لمعالجة ق�صايا �لعنف �صد �لن�صاء ،وفي بع�س 
غير  بطريقة  �لإعالم  في�صاهم  �لتليفزيون،  عبر  �صلعة،  جعلها  �أو  �لمر�أة"  "ت�صليع  تعزيز  يتم  �لأحيان 

مبا�صرة بتعزيز " �لعنف �لمعنوي". 
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�أما �لقيود �لتي ي�صعها �لمجتمع على تناول مو�صوع �لعنف �صد �لمر�أة، فيلعب �لموروث �لثقافي 
�أخرى  على  �جتماعية  و�صيطرة طبقات  �ل�صائدة،  �لذكورية  �لثقافة  كبيرً�، من خالل  دورً�  و�لجتماعي 
�أهم  من  وربما  مجتمعية،  ق�صية  �إلى  �لمر�أة  ق�صية  تحويل  على  �لن�صوية  �لجمعيات  قدرة  ي�صعف  مما 
�لقيود �لجتماعية �لتي يجب �لتوقف عندها و�لتي تحول دون ت�صجيع �لمر�أة نف�صها على طرح ق�صيتها 
و�لن�صال من �أجلها هو �إد�نة �لمجتمع للمر�أة �ل�صحية �لتي تعر�صت للعنف، و�عتبار �لمتحر�س في �أغلب 

�لأحيان هو �ل�صحية.
�أما �لمعوقات �لمهنية �لتي توؤثر �صلباً على طرح ق�صايا �لعنف �صد �لن�صاء، فتخت�صر في �لتالي: 
- عدم قدرة بع�س �لإعالميين على تحليل �لمعلومات �أو تف�صيرها ب�صكل خاطئ �أو �إ�صافة ر�أيهم 
�ل�صخ�صي مما ي�صيء للق�صية �لمطروحة، مع ت�صجيل جهل بع�س �لإعالميين لماهية و�أهد�ف 
�أن ننفي عدم �حتر�فية بع�س �لمر�كز �لن�صوية في �لتعامل مع  عمل �لمنظمات �لن�صوية، دون 

�لإعالم.
�أما عن �الآليات �لتي يجب تو�فرها لالإعالميين ولو�صائل �الإعالم فهي كالتالي:

•	يجب �إ�صر�ك �لإعالميين في ور�س �لعمل �لمتخ�ص�صة، وجعلهم جزءً� من تنفيذها. 
�لجمعيات  جانب  �إلى  ن�صاطها  تتابع  �لمر�أة  لق�صايا  �لمنا�صرين  �لإعالميين  من  �صبكة  •	�إن�صاء 
�لن�صوية، مع �لوز�ر�ت �لمعنية بال�صئون �لجتماعية، و�لقو�نين و�لت�صريعات، لما لالإعالم من 

دور في �ل�صغط �لمبا�صر للمتابعة. 
•	عقد حمالت منظمة ومكثفة ل�صتهد�ف و�صائل �لإعالم �لمختلفة وتزويدها بمعلومات وبالغات 

د�ئمة وت�صكيل �صبكات بريدية من �أجل �لتو��صل و�لمتابعة �لحثيثة. 
•	ت�صكيل لجان متخ�ص�صة لمّد ج�صور حو�رية مع �لكتاب و�لموؤلفين و�لمخرجين، و�لقائمين على 
�لبر�مج �لحو�رية �لجتماعية �لتي يمكن �أن تطرح ق�صايا �لمر�أة ومعالجتها وتقييمها وطرحها 

بمو�صوعية ومثابرة . 
وركزت �الأ�صتاذة �صباح �لحالق - �أمينة �صر ر�بطة �لن�صاء �ل�صوريات، �صوريا على �لعنف 
�لمدني  �لمجتمع  وجهود  �لعنف  هذ�  �أ�صكال  كاأحد  �لجن�صي  �لتحر�س  وخا�صة  �ل�صورية،  �لمر�أة  �صد 
لمناه�صته، وقالت �إن ن�صاء �لعالم عانين من �لتمييز على مدى عقود طويلة في حياتهن �لعامة و�لخا�صة، 
للممات(  �لبنات  )هم  �ل�صعبي  �لمثل  يقول  كما  مماتها  حتى  �أمها  رحم  في  ت�صكلها  منذ  تعاني  فالمر�أة 
�قت�صر دورها على �لإنجاب وتربية �لأطفال و�لأعمال �لمنزلية �لمرهقة و�لمبلدة للعقل مما حرمها من 
�لم�صاركة في �لحياة �لعامة ومن �لتعليم و�لعمل وغيرها من �لحقوق،مما حد� بالن�صاء جميعًا �أن يطلقن 
تعتبر  �لعربية  �لبلد�ن  �أكثرية  في  فالمر�أة  نق�صان.  �أي  دون  كاملة  نريدها  حقوقنا  �أين  و�حد  ب�صوت 
وفقًا للقو�نين ربع �إن�صان في تعدد �لزوجات ون�صف �إن�صان في �لإرث و�ل�صهادة ول �صيء في �لطالق 

�لتع�صفي، ومباح قتلها بحجة ما ي�صمى د�فع �ل�صرف، فاأين نحن و�صرعة حقوق �لإن�صان.
نعتقد �أن م�صكلة �لعنف �صد �لمر�أة ما تز�ل من �أعقد �لم�صاكل �لتي تو�جه �لن�صاء �ل�صوريات وذلك 
لك�صر حاجز  �لمنزلي  بالعنف  ت�صريع خا�س  �أهمية �صن  نوؤكد  فاإننا  لذ�  �لأبحاث و�لإح�صائيات،  لندرة 
�ل�صمت حوله وتحويله من �ل�صاأن �لخا�س )�أ�صر�ر �لبيوت( �إلى ق�صية �صاأن عام. ولأنه بر�أينا ي�صتند 
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�إلى نظرة مجتمعية تمييزية تجعله �أمر� �صائعا ومبرر� ويكر�صها �لمو�د �لتمييزية في �لقو�نين �ل�صورية 
مما يوؤكد باأن �إلغاءها هو �لمرتكز لحماية و�أمن �لمر�أة �ل�صورية من جميع �أ�صكال �لعنف.

وهناك عدة جهود حكومية للحد من هذه �لظاهرة منها: م�صروع "�لخطة �لوطنية لحماية �لمر�أة 
من �لعنف(" 2005 �لذي و�صعته �لهيئة �ل�صورية ل�صوؤون �لأ�صرة بالتعاون مع عدد من �لجهات ذ�ت 
�ل�صلة �لحكومية وغير �لحكومية من منظمات وجمعيات �لمجتمع �لمدني وباحثين وباحثات، يعتبر �إذ� 

ما تم �عتماده وتنفيذه �أف�صل �إ�صتر�تيجية ممكنة لمكافحة �لعنف �صد �لمر�أة.
ون�صت �لخطة �لخم�صية �لعا�صرة )2005-2010( في ف�صل تمكين �لمر�أة على �أنه �صيتم تعديل 
�صد  �لعنف  وممار�صة  �ل�صخ�صية  �لإهانة  لمنع  �لمتكاملة  �لإجر�ء�ت  وتطبيق  و�لت�صريعات  �لقو�نين 
�لمر�أة و�لحد منه، وكذلك تحديث وتطوير �لقو�نين و�لت�صريعات �لوطنية بما ين�صجم مع �تفاقية �لق�صاء 

على جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �لمر�أة.
 �أما عن جهود �لمجتمع �لمدني فتمثلت في �الآتي: 

• بد�أت �لجمعيات بالعمل على مناه�صة �لعنف �صد �لمر�أة منذ 1995وذلك بالم�صاركة في تاأ�صي�س 	
محكمة �لن�صاء �لعربيات تحت �صعار ك�صر جد�ر �ل�صمت. 

• �صاركت ر�بطة �لن�صاء �ل�صوريات و�لتحاد �لن�صائي بالمحكمة وقدمت �صهاد�ت حّية حول �أ�صكال 	
�لعنف �صد �لمر�أة �ل�صورية.

• �لجمعيات 	 مع  بال�صر�كة  �صورية  ن�صاء  لموقع   2005 عام  �ل�صرف"  "جر�ئم  حملة  �إطالق  تم 
و�لمنظمات �لن�صوية.

• لمناه�صة 	 �لعالمي  �ليوم  ن�صوية- 200عام وتكري�س  �صوريات -8 جمعيات  تاأ�صي�س تجمع  تم 
�لعنف �صد �لمر�أة للحديث حول �لعنف �صد �لمر�أة �ل�صورية.

• ي�صتقبل 	 �لذي  �ل�صالح  �لر�عي  ر�هبات  ماأوى  �صوى  �صورية  في  يوجد  ل  �لر�هن،  �لوقت  في 
.2007/11/25 في  �لثقة  خط  �إطالق  وتم  �لعنف.  من  �لحماية  �إلى  بحاجة  �للو�تي  �لن�صاء 

كما تم �فتتاح ماأوى للن�صاء �لمعنفات في منت�صف 2008 من قبل �لجمعية �لوطنية لتطوير دور 
�لمر�أة بدعم من �ل�صفارة �ليابانية و�ليونيفم ل�صتقبال �لن�صاء �لمعنفات وتقديم �لدعم �لقانوني 

و�لنف�صي لهن وكذلك خط للم�صاعدة.
تاأتي غالبًا من  �لم�صكوت عنها كونها  �لعنف  �أ�صكال  �أكثر  بالإناث من  �لتحر�س �لجن�صي  ويعتبر 
قبل  من  و�لمر�أة  �لفتاة  حياة  على  �لقائم  �لتهديد  جانب  �إلى  للعائلة  لف�صيحة  يوؤدي  مما  �لعائلة  ذكور 
و�لمكتب  �لن�صائي  �لتحاد  هي  جهات  �أربع  بين  بالت�صارك  �صدرت  در��صة  مابّينته  وهذ�  �لمتحر�س 
للمر�أة  �لإنمائي  �لمتحدة  �لأمم  و�صندوق  �لأ�صرة،  ل�صوؤون  �ل�صورية  و�لهيئة  لالإح�صاء،  �لمركزي 
)�ليونيفيم( عام 2006، �صملت �لدر��صة 1891 �أ�صرة في 14 محافظة �صورية ُق�ّصمت �إلى 970 �أ�صـرة 
�أربع ن�صاء ت�صرب  باأن �مر�أة من كل  �إلى )�لريف(،وبينت  �أ�صرة تنتمي  �إلى )�لح�صر(، و921  تنتمي 
في �صورية بناء على �لعينة، و�إن �ل�صتم ياأتي في مقدمة �لعتد�ء�ت �لتي تعر�س لها �أفر�د �لعينة بن�صبة 
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45.4 % وو�صلت عند �لإناث �لريفيات �إلى 52.5 %، �أما �ل�صرب فجاء في �لمرتبة �لثانية �إذ بلغت ن�صبته 
�إلى 52.2 %، تال ذلك �لتحر�س من �لجن�س �لآخر بن�صبة 15.4 % عند �لإناث في  بين �لإناث �لريفيات 
�لح�صر )�لتحر�س عن �لح�صر �أعلى مما هو في �لريف(،ثم �لعتد�ء �لجن�صي، بن�صبة 4.5% من �أفر�د 
�لعينة بن�صبة �أعلى عند �لإناث في �لريف عن غيرها،من �لمعطيات �لهامة �لأخرى للدر��صة �أنه يظهر �أن 
70.2% من مجموع �لمعتدى عليهن ب�صكل عام تعر�صن لعتد�ء من �أحد �أفر�د �أ�صرتهن، مقابل 13.6 % 
كان �لمعتدي فيها �صخ�صًا معروفًا م�صبقًا، و8.6% كان �لمعتدي �صخ�صًا غير معروف م�صبقًا. وهذ� يوؤكد 

باأن �لعنف �لأ�صري �لذي يقع د�خل �لمنازل هو �لأهم و�لأكثر �صيوعًا.
�لتو�صيات

لذلك نجد �أن من �لأولويات:
- �إيجاد مادة في �لد�صتور �ل�صوري تن�س �صر�حة على عدم �لتمييز �صد �لمر�أة.

�عتبار�ت  �أو  تقليد  �أو  عرف  باأي  �لتذرع  وعدم  و�أ�صكاله  �صوره  بكل  �لمر�أة  �صد  �لعنف  -�إد�نة 
للتن�صل من �للتز�م بمنع �لعنف.

- �إ�صد�ر قانون خا�س للعنف �لأ�صري ي�صمن حماية �لمر�أة منه بفر�س عقوبات ر�دعة على من 
يمار�صه، كما يحمي من يبلغ عن هذ� �لعنف.

- ت�صهيل �لإجر�ء�ت �لقانونية �أمام �لن�صاء �صحايا �لعنف مع تاأمين �لحماية �لالزمة لهّن، وتاأهيل 
�لن�صاء  هوؤلء  �صكاوى  با�صتقبال  مخت�صين  �لن�صاء(  من  )خ�صو�صًا  �صرطة  و�صباط  عنا�صر 

و�لتعامل معها باهتمام وجدية.
- �فتتاح مر�كز م�صاعدة قانونية للن�صاء �صحايا �لعنف في جميع �لمحافظات بالتعاون مع نقابة 
�لمحامين وجمعيات �لمجتمع �لمدني لتاأمين محاميات ومحاميين متطوعين يقدمون �لم�صاعدة 

�لقانونية لهوؤلء �لن�صاء مجانًا. 
لهنَّ  تقدم  و�ل�صطهاد  �لعنف  �صحايا  �لن�صاء  لإيو�ء  �لمحافظات  في  �لمر�كز  من  عدد  توفير   -
�لخدمات �لطبية و�لنف�صية و�لمعونة و�لم�صاعدة �لقانونية وحتى تاأمين عمل موؤقت عند �لحاجة، 
ون�صر معلومات على �أو�صع نطاق حول �أ�صكال �لم�صاعدة �لمتاحة للن�صاء �صحايا �لعنف و�صبل 

�لح�صول عليها.
- تخ�صي�س غرف في �لم�صافي �لعامة ل�صتقبال �لن�صاء و�لفتيات �لمعنفات وتدريب �لكادر �لطبي 

على كيفية �لتعامل معهن.
- تعميق ن�صر �لوعي بين �لن�صاء للتقدم بال�صكاوى في حال ح�صول �لعنف �صدهن من �أي كان.

يتو�فق  بما  و�لجن�صية  �لعقوبات  وقانون  كافة  للطو�ئف  �ل�صخ�صية  �لأحو�ل  قو�نين  تعديل   -
و�لو�جبات،  بالحقوق  و�لرجل  للمر�أة  �لتامة  �لم�صاو�ة  ويكفل  �لعا�صرة  �لخم�صية  و�لخطة 

ويحميها من �لمرجعيات �لقانونية �لمكر�صة للعنف �صدها.
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تو�صيات خا�صة باالإعالم 

- تنظيم حمالت توعية وتثقيف بو��صطة و�صائل �لإعالم )خا�صة �لتليفزيون( و�لمنظمات �ل�صعبية 
وجمعيات �لمجتمع �لمدني لتو�صيح �لآثار �ل�صارة عن �لعنف فرديًا و�جتماعيًا، ون�صر �لوعي 

حول �صبل �لتو��صل دون عنف و�أهمية �لحو�ر و�حتر�م �لآخر.
- حث وت�صجيع كّتاب �لدر�ما و�ل�صيناريو وتوفير �لمعلومات، و�لتدريب �لمالئم لهم لتقديم �أعمال 
تلفزيونية و�إذ�عية بعيدً� عن �ل�صورة �لتقليدية و�لنمطية للمر�أة، وبما ين�صجم مع معايير �لنوع 
�لجتماعي وتعزيز �لثقة بقدر�ت و�إمكانات وتح�صين �لنظرة �إلى �لأدو�ر �لتي يمكنها �لقيام بها 

وتر�صيخ مبد�أ �لم�صاركة بين �لرجل و�لمر�أة على �صعيد �لأ�صرة و�لمجتمع.
ت�صنيف  م�صاألة  وتعزيز  �لمر�أة  �صد  بالعنف  �لمتعلقة  �لميد�نية  و�لدر��صات  �لبحوث  دعم   -
حالت  وت�صجيل  �لمر�أة،  �صد  �لتمييز  لتبيان  �لجندري  و�لتدقيق  �لجن�س  ح�صب  �لإح�صاء�ت 
هذه  �نت�صار  حجم  لبيان  �ل�صرطة  ومر�كز  �لمحاكم  وقائع  من  �لمر�أة  على  تقع  �لتي  �لعنف 

�لظاهرة. 
- �إن�صاء �صبكة وطنية لر�صد وتتبع وتحليل حالت �لعنف �صد �لمر�أة وذلك لتقديم بيانات مف�صلة 
وذ�ت م�صد�قية عن حالت �لعنف �صد �لمر�أة وذلك لتقديم هذه �لبيانات للر�أي �لعام ولأ�صحاب 

�لقر�ر.
- �إ�صد�ر دليل وطني لحماية �لمر�أة من �لعنف ي�صم كل �لت�صريعات �لوطنية و�لمو�ثيق �لدولية 
�لمتعلقة بحماية �لمر�أة من �لعنف مع �صرح مف�صل لتعريف �لعنف �صد �لمر�أة و�أ�صكاله، وطرق 
محاربته و�أ�صاليب �لتعامل و�لحماية للمر�أة �لمعنفة ليكون م�صاعدً� لجميع �لجهات �لم�صاركة 

في �لخطة �لوطنية.
في  وخا�صة  �لمتاحة  �لأماكن  كل  في  مجانًا  �لن�صاء  على  توزع  وكتيبات  برو�صور�ت  �إ�صد�ر   -
وكيفية  �لقانونية  حقوقهم  للن�صاء  يو�صح  �ل�صحية  و�لم�صتو�صفات  �لأ�صرة  تنظيم  عياد�ت 

�لت�صرف و�لإبالغ في حال تعر�صهم للعنف.
و�ختتمت �أ�صتاذة "�صباح" قائلة: �إن ك�صر جد�ر �ل�صمت حول جميع �أ�صكال �لعنف �صد �لمر�أة 

هي م�صوؤوليتنا جميعا. 
و�أت�صاءل كم �مر�أة من �لم�صاركات تعر�صت للعنف وهي �صامتة؟؟

�لمحامين  لجنة  ورئي�صة  �لحقوقيين  جمعية  وع�صو  محامية   - ر��صد  عائ�صة  �الأ�صتاذة  بد�أت 
�إنه �إرهاب �صد �لمر�أة يدخل في د�ئرة �لم�صكوت  بو�صف �لتحر�س �لجن�صي حيث قالت:  �الإمار�ت   -
عنه �صيا�صيًا و�جتماعيًا، هذه �لظاهرة �لتي يحاول �لمجتمع بكل طبقاته �ل�صيا�صية و�لجتماعية �إ�صد�ل 
�ل�صتار عليها تتعدى على كر�مة �لإن�صان وتنتهك حقوقه �لفردية و�لجتماعية. �إن �لتحر�س �لجن�صي �لذي 
تتعر�س له �لمر�أة �لعربية خا�صة في ميد�ن �لعمل يجب طرحه ب�صورة مختلفة عن �صورته �لنمطية، 
فالتحر�س ل يكون فقط بالعتد�ء �لمبا�صر، ولكن يمكن �أن يكون عن طريق �للفظ �أو �لنظرة �أو �لحركة 



91 المركز الم�سري لحقوق المراأة

وحتى عن طريق �لإغو�ء للموظفات �ل�صغير�ت �أو عبر و�صع �ل�صروط على �لمر�أة في �لعمل، باأن تكون 
�صغيرة و�أحيانا جميلة ومثيرة �إذ� كانت �صتعمل في وظائف بها تعامل مع �لجمهور. 

ويرى �لبع�س �أن هذ� �ل�صلوك قد تف�صره نظرة �لعالم �لعربي �إلى �لمر�أة بحكم �لتقاليد و�لعاد�ت 
�صيكولوجية  �إما  �أ�صباب،  �إلى  بالإ�صافة  فقط،  للمتعة  ج�صد  �أنها  على  للدين،  �لمغلوط  و�لفهم  �لرجعية 
�هتمام  دون  فقط،  كاأنثى  للمر�أة  �لرجل  نظرة  من  نابعة  �صو�صيولوجية  �أو  مر�صية،  وبالتالي  مح�صة 
�لف�صاد،  بانت�صار  �لجن�صي  �لتحر�س  بين  �لربط  يمكن  �أخرى  جهة  �لمهنية.من  وكفايتها  بمهار�تها 
وغياب �لرقابة في �لعالم �لعربي، فالف�صاد �لمالي و�لإد�ري في �لموؤ�ص�صات �لعربية يوؤدي ب�صورة ما 
�إلى �لف�صاد �لأخالقي، خا�صة و�أن �لكثير من حالت �لتحر�س �لجن�صي �صد �لمر�أة في �لعمل تنتج من 

روؤ�صائها �لرجال؛ لما يتمتعون به من �صلطة ونفوذ و�نعد�م �لرقابة. 
 ولقد �نت�صرت موؤخر� دعوى ف�صل �لمر�أة وحجبها خوفا من �لعتد�ء�ت �لجن�صية هذه �لدعوي 
،تختزل �لكائن �لب�صري في �لجانب �لبيولوجي و�لجن�صي �لأمر �لذي يمثل تغييب لكيانه �لآخر �لإن�صاني 
على  �لإن�صان  قدرة  على  �أ�صا�صا  قائم  �لم�صترك  فالعي�س  �ل�صيا�صي،  �لجتماعي  �لقت�صادي  �لثقافي 
�لرتقاء من �لطبيعة �إلى �لثقافة ومن �لهمجية �إلى �لح�صارة ويرتكز على تميزنا بخلق �لو�صائط بيننا 
�لخال�س  . يكمن  بها  و�إرجائها و�لت�صامي  �لمبا�صرة  �لرغبة  تاأجيل تحقيق  �لمتعة، وقدرتنا على  وبين 
ورف�صهم  �لأفعال  من  �لنوع  هذ�  يرتكبون  �لذين  لالأ�صخا�س  و�لت�صدي  رف�صها  في  �لظاهرة  هذه  من 
�لجن�صي  �لتحر�س  �لعقوبات خا�صة بجريمة  قانون  �إدخال مادة في  يتم  �أن  �لمجتمعات، كما يجب  في 
�ل�صريعة �لإ�صالمية وتفعيل تطبيق �لحدود �لإ�صالمية ل�صمان  �إلى  �لدينية و�لرجوع  �لتوعية  ولبد من 
عدم �لعودة لمثل هذه �لأفعال، كما �أنه من �لأهمية بمكان �لقيام بحمالت �لتوعية من �أجل تثقيف �لن�صاء 
و�لمجتمع عن كيفية تجنب مثل هذه �لأفعال وكيفية �لت�صرف حيالها كما �أن هناك دور� قويا للموؤ�ص�صات 
�لأهلية في �لت�صدي لظاهرة �لتحر�س يتمثل في تكاتف �لجهود بين �لموؤ�ص�صات �لأهلية و�لموؤ�ص�صات 

�لدينية للت�صدي لهذه �لظو�هر وردع �لفاعلين.
ثم تطرقت �لأ�صتاذة عائ�صة للحديث عن �لإعالم باعتباره �صالح ذو حدين �أحدهما يكر�س للعنف 
�صد �لمر�أة من خالل تقديمه �إياها ب�صورة غير لئقة ويقدمها ك�صلعه، و�لآخر باإمكانه �أن يعلى من �صاأن 

�لمر�أة وي�صاهم في �لق�صاء على �لعنف �صدها فطرحت ت�صاوؤل هام وهو: 
هل ي�صاهم �الإعالم في زيادة ظاهرة �لعنف و�لتحر�س �أم �أنه يردعها؟ 

�أن يزيد  �إيجابي و�لآخر �صلبي؛ فالإعالم من �لممكن  �إحدهما  يمكن �لقول بان �لإعالم �صالح ذو حدين 
من تفاقم هذه �لظاهرة وذلك من خالل �لقنو�ت �لف�صائية �لإباحية �لتي تبث عبر �صا�صات �لتلفاز وتغزو 
عقول �لب�صر وذلك من �أجل �لتربح غير �لم�صروع كما �نه يمكنه �لحد من هذه �لظاهرة من خالل ت�صليط 
�ل�صوء على هذه �لق�صية بهدف �لتو�صل لحلول جذرية لها وعلى ذلك فانه يجب تطوير وتح�صين دور 
�لإعالم في عر�س وتقديم �أ�صكال ومظاهر �لتحر�س بالن�صاء ،وكذلك كافة �أ�صكال �لعنف �صدهن �صو�ء كان 
هذ� �لعنف منزليا �أو مجتمعيا، ج�صميا �أو نف�صيا،ماديا �أو معنويا ووكذلك �آثاره �ل�صلبية لي�س على �لمر�أة 

وحدها ولكن على تقدم �لمجتمع ككل.
ورقتها  فبد�أت  بالقاهرة  �لأمريكية  �لجامعة  نف�س،  علم  �أ�صتاذ   - �لبربري  عبير  �الأ�صتاذة  �أما 
بالحديث عن ظاهرة �لتحر�س �لجن�صي ومدي �نت�صارها و�آثارها �ل�صلبية، ثم تطرقت �إلي تجربة م�صر 
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لهذه  حلول  �إيجاد  يحاول  �لمدني  �لمجتمع  �أن  �إلى  و�أ�صارت  �لجن�صي،  �لتحر�س  ظاهرة  مو�جهة  في 
�لو�صائل، وفي محاولة لمو�جهة هذه  �لم�صكلة عن طريق �لحمالت و�لمناق�صات و�لدر��صات ومختلف 
�لظاهرة قامت �لأعمال �لتطوعية،وبد�أت حملة �صد �لتحر�س، تعتمد على مجموعة من �لكو�در �لب�صرية 
وقد تم تنظيم �جتماعات وعمل مناق�صات وور�س عمل، كان ذلك �إثر �أحد�ث عام 2006 �لتي حدثت و�صط 
�لقاهرة �أول �أيام �لعيد، حيث قامت مجموعة من �ل�صباب بالتحر�س بالفتيات وتمزيق مالب�صهن ومحاولة 
�أُدر�س للطلبة �لأجانب فقد �صعرت بالكثير من �لحرج بعد هذه �لو�قعة،  �غت�صابهن، وبو�صفي �أ�صتاذة 
وبد�أ �لت�صبيك مع منظمات �لمجتمع �لمدني و�لمركز �لم�صري لحقوق �لمر�أة وحملته �لتي بد�أها عام 
باأكثر من در��صة عن �لتحر�س �لجن�صي في  " ثم ��صتكملها بعد ذلك  �آمن للجميع  2005 حملة" �صارع 

م�صر و�آثاره �ل�صلبية.
�أبو  �إلي �لإعالم وق�صايا �لعنف �صد �لمر�أة، فقد حذرت در��صة �أعدتها د.�إينا�س  �إذ� تطرقنا  �أما 
يو�صف ع�صو لجنة �لإعالم بالمجل�س �لقومي للمر�أة حذرت من تركيز �لدر�ما على مظاهر �لعنف �صد 
�لمر�أة باعتبارها �أحد �لأ�صباب �لرئي�صية لل�صر�ع في �لأعمال �لدر�مية، وهو ما يمكن �أن يوؤدي في نفو�س 
ترتكبها  �لتي  للجر�ئم  �لإعالمية  �لمعالجات  من  حذرت  كما  �لمر�أة،  �صد  �لعنف  تر�صيخ  �إلي  �لمتلقين 
�لمر�أة، حيث يتم ت�صويرها على �أنها ظو�هر تت�صق مع طبيعتها وتوؤكد على عدم عقالنية �لمر�أة و�إبر�زها 
�لإعالنات  في  جذب  وعن�صر  كج�صد  �لمر�أة  مع  �لتعامل  يليها،  بن�صبة%2.40  وذلك  �نتقامية  ب�صورة 
و�لفيديو كليب بن�صبة 8.6 %، هناك بع�س �لمعالجات �لإعالمية �لتي توؤدي �إلي تكري�س �ل�صورة �لدونية 
للمر�أة و�لتحقير من �صاأنها و�لتي جاءت في �لمرتبة �لأولي بن�صبة 68 % ،و لقد �أظهرت �لدر��صة من 
خالل تحليل �لخطاب �لإعالمي �أنه يركز على �لعنف �لأ�صري �لمعنوي �أكثر من �لعنف �لأ�صري �لج�صدي 
�لعنف  جاء  حيث  بالمعالجة،  لها  �لتعر�س  من  �لإعالم  يتحرج  �لتي  �لتابوهات  من  يعتبر  ز�ل  ما  �لذي 
�لعنف  ق�صايا  وتمثلت  �لج�صدي،  للعنف   %  9.25 ن�صبة  مقابل  في   %  1.74 بن�صبة  �لمعنوي  �لأ�صري 
�لأ�صري �لمعنوي في �إهانة �لزوج لزوجته بن�صبة12% من �إجمالي ق�صايا �لعنف �لأ�صري، تالها �لتعنت 
في �لطالق بن�صبة 8.15 %، ثم ق�صوة �أفر�د �لأ�صرة على �لفتيات و�صوء معاملتهن بن�صبة2.11 %، ثم 

�لخيانة �لزوجية 4.8 % ،وبفارق ب�صيط ت�صوير �لمر�أة كزوجة م�صتبدة بن�صبة 3.8 %.
يمكننا �لقول باأن هناك نوعًا من �لعنف يمار�س على �لمر�أة عبر و�صائل �لإعالم وينق�صم �إلي ق�صمين 
�أ�صا�صيين، �لق�صم �لأول هو �لمنتجات �لإعالمية �لم�صتمدة من �لو�قع، �أي �لأخبار و�لتقارير ومقالت 
�لر�أي و�لأفالم �لت�صجيلية و�لبر�مج �لمختلفة. و�لق�صم �لثاني هو �لمنتجات �لإعالمية �لفنية و�لإبد�عية 
�لم�صتمدة من �لخيال و�لفكر، كالتمثيليات و�لم�صل�صالت و�لأفالم، وللمفارقة نجد �أن �لعنف �لذي يقع 
على �لمر�أة في �لق�صم �لأول، �أقل بكثير مما هو عليه في �لق�صم �لثاني، وخا�صة في �لإنتاج �ل�صينمائي 
و�لتليفزيوني. فالتغطية �لإعالمية في �ل�صحافة �لعربية �لتي تتناول ق�صية �لعنف �صد �لمر�أة هي �إما 

غير مالئمة �أو منحازة �أو مجتز�أة �أو �صريعة.
و�ختتمت �أ�صتاذة "عبير"بالتاأكيد على �أهمية �لتنبه للدور �لمهمة �لذي يلعبه �لإعالم، و�أكدت �أننا 
على ثقة باأن �لإعالم لما له من ثقل يمكن �أن ي�صاهم في حل م�صكلة �لعنف �صد �لن�صاء ومن بينها جريمة 
�لتحر�س �لجن�صي وذلك عن طريق:  تغيير و�صع �لمر�أة في �لحياة �لعامة و�لخا�صة، من خالل تغيير 
و�قع �لتكتم و�ل�صرية، و�إظهار �لحقائق للنا�س و�صناع �لقر�ر،  وت�صجيع �لن�صاء على �لتبليغ عند مو�جهة 
�لعنف. كما �أنه يجب �لعمل على و�صع �إطار �إعالمي لمنا�صرة ق�صايا �لمر�أة ،  و�إعادة �لنظر فيما تبثه 

و�صائل �لإعالم، وحثها على تغيير �ل�صورة �لنمطية عن للمر�أة.
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�لأمان  ببرنامج  �لطبية و�لجتماعية  �لخدمات  ق�صم  رئي�س   - �لعي�صي  �الأ�صتاذ ماجد  وتحدث 
�لمملكة  بالن�صاء في  �لتحر�س �لجن�صي  �لأ�صري �لوطني- �لمملكة �لعربية �ل�صعودية في ورقته عن 
�لعربية �ل�صعودية ب�صكل فيه كثير من �لجر�أة، مقارنة بالظروف �لثقافية و�لجتماعية بالمملكة،حيث قال 
�أنه بالرغم من محاولت �لتقليل من �صان هذه �لممار�صات �أو ن�صب حدوثها وذلك لتبرير جو�نب �لق�صور 
في �لوقاية منها من جانب و�لت�صور �لقا�صر لدى �لبع�س بوجوب �لمحافظة على نموذج �لمملكة كدولة 
�لإعالم  بين  تناف�س  هناك  فاإن  �آخر.  جانب  من  �لمو�صوعات  لهذه  �لتطرق  بعدم  ر�ئدة  �إ�صالمية  عربية 
�للكتروني و�لإعالم �لمقروء و�لمرئي و�لم�صموع في ر�صد ظاهرة �لتحر�س �لجن�صي �صد �لمر�أة في 

�ل�صعودية.
�لتحر�س  بتجريم  �لمرتبطة  بالإجر�ء�ت  يتعلق  فيما  �صر�مة  هناك  ذلك  من  بالرغم  �أردف،  ثم 
و�لمعاقبة عليه، �إ�صافة لذلك �لرف�س �لجتماعي لهذه �لممار�صات على �لرغم من تحميل �لبع�س �لمر�أة 
جانبًا من �لم�صئولية �صو�ء لظروف �لحدث �لزمنية �أو �لمكانية �أو مظهر �لمر�أة �أو �صلوكها.ثم تحدث 
بعد ذلك عن �لتحر�س بالن�صاء في مختلف �لأماكن وزيادته في �أماكن �لعمل �لتي ل يتم فيها �لف�صل بين 
�لجن�صين ،فاأكد �أن مظاهر �لتحر�س بالمر�أة تت�صمن �لتحر�س د�خل �لأ�صرة وفي �أماكن �لعمل و�لأماكن 
�لعامة، �لترفيهية، �لتعليمية، و�صائل �لت�صال �لحديثة، و�ل�صبكة �لعنكبوتية.يزد�د و�ن كان �لتحر�س في 
�أماكن �لعمل ل يز�ل محدودً� نظرً� لأن �أماكن �لعمل تف�صل بين �لجن�صين )فيما عد� �لقطاع �ل�صحي(. 
معدلت  في  فعلية  زيادة  حدثت  �لخا�س  �لقطاع  في  وخا�صة  �لم�صتركة  �لعمل  �أماكن  تز�يد  مع  ولكن 
�لتحر�س �لتي يتم �لإبالغ عنها خا�صة �إذ� ما كانت �لجهة تحوي جهات رقابية يتم تقديم �ل�صكوى لها، 

وعقوبات �لتحر�س في مجال �لعمل ر�دعة وهي مف�صلة يحددها نظام �لعمل �ل�صعودي. 
على  ت�صييقًا  هناك  �أن  �إل  للجن�صين  م�صتركتين  كانتا  و�إن  فهما  و�لترفيهية  �لعامة  �لأماكن  �أما 
�لذكور �ل�صباب و�لمر�هقين ي�صل �إلى درجة حرمانهم من �لتو�جد، وعلى �لأخ�س �إذ� كانو� في �صكل 
مجموعات في هذه �لأماكن من قبل رجال هيئة �لأمر بالمعروف و�لنهي عن �لمنكر �لجهة �لر�صمية �لتي 

تتولى مر�قبة �للتز�م بالآد�ب �لعامة.
وعلى �لرغم من هذ� �لت�صييق فاإن هناك تجاوز�ت خا�صة عندما ينتقل �إلى �ل�صارع �لذي ت�صعب 
�ل�صيطرة عليه و�لذي ل ترغب �لن�صاء في �ل�صير فيه بمفردهن لأنهن عر�صة للتحر�س ل محالة على ح�صب 
قولهن. �إن و�صائل �لمو��صالت د�خل �لمدينة ما هي �إل بيئة خ�صبة �فتر��صيًا للتحر�س. فالمر�أة ل يحق 
لها قيادة �أية مركبة ول توجد مو��صالت عامة على م�صتوى مالئم يمكن للمر�أة ��صتعمالها، وبالتالي فاإن 
�لمر�أة تتنقل ب�صيارتها �لخا�صة ولكن بقيادة رجل في غالب �لأحو�ل �أجنبي عنها – �صائق خا�س – �أو 
ب�صيار�ت م�صتاأجرة يقودها غرباء، وكثيرً� ما تتغا�صى �لمر�أة عن هذه �لتحر�صات خا�صة �للفظية نظرً� 
لحاجتها �لما�صة للتنقل، و�لتحر�س في �لأماكن �لعامة يعد جريمة يتم �لتعامل معها من قبل هيئة �لأمر 
بالمعروف و�لنهي عن �لمنكر ورجال �ل�صرط قبل تقديمها للق�صاء للحكم فيها بتعزيز �لمتهمين �لذين 
كثيرً� ما تت�صمن �لأحكام �ل�صادرة �صدهم �أحكامًا بالجلد �أو �ل�صجن فتر�ت ق�صيرة �إلى متو�صطة �لطول.
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�أما في �لموؤ�ص�صات �لتعليمية و�لجتماعية فالف�صل �لتام بين �لجن�صين وفي كل �لمر�حل ربما يحد 
من �لتحر�س بين �لجن�صين د�خل �لموؤ�ص�صة، ولكن يبقى �لتحر�س خطرً� يحيط بالفتاة فور خروجها. كما 
�أن هناك ممار�صة جديرة بالهتمام و�لدر��صة وهي تحر�س �لفتيات �لمثليات �صو�ء �أفر�دً� �أو مجموعات 

بالفتيات �لأخريات.
محدودة  �لأولية  �لبيانات  فاإن  �لأ�صرة  د�خل  في  �لمحارم  بين  �لجن�صي  للتحر�س  بالن�صبة  �أما 
�لم�صادر ت�صير �إلى �أن ن�صبة �لتحر�س �أو �لعتد�ء �لجن�صي ت�صكل 10% من مجمل �لعنف �لأ�صري في 
�صن �لطفولة وتتر�وح بين 2-10% لحقًا �صمن در��صات لبيانات ق�صايا �لعنف �لأ�صري �لم�صجلة لدى 

�لموؤ�ص�صات �لمجتمعية.
�لت�صال  و�صائل  عبر  بالفتيات  �لجن�صي  بالتحر�س  يتعلق  ما  هو  و�لمناق�صة  بالطرح  و�لجدير 
�لحديثة و�صبكة �لنترنت، حيث �أن هذه �لو�صائل �لحديثة نوع تتيح للمتحر�س �إخفاء هويته �لحقيقية، 
�أ�صو�أ �لأحو�ل،  �أن يتجاوز عقابه حظر دخوله �لمنتدى �للكتروني في  وبالتالي ممار�صة هو�يته دون 
وبالتالي فاإن مثل هذه �لو�صائل تعد �لمف�صلة و�لأكثر �أمانًا لدى �لمتحر�صين وتتيح مجاًل �أو�صع لالبتز�ز 
و�لتغرير و�ل�صتغالل �لجن�صي من خالل �صهولة تد�ول ملفات �ل�صور و�لفيديو وغرف �لحو�ر �لخا�صة. 
لمعاقبة  �لفر�صة  �أتيحت  �لعام 2008م  �ل�صعودي مطلع  �لمعلوماتية  ومع �صدور نظام مكافحة جر�ئم 
�لمتحر�صين بعقوبات ر�دعة تت�صمن �لحب�س و�لغر�مة ت�صل لماليين �لريالت فيما لو تم �إثبات �لجرم 
وهو �لأمر �لأ�صد �صعوبة و�لذي لبد �أن تجاري قدر�ت �لمحققين فيه �لتقنيات �لحديثة و�لمتجددة دومًا.
وفي �صابقة ق�صائية هذ� �لعام تم �لحكم في جريمة تحر�س �إلكترونية �صحيتها فتاة بعقوبات م�صددة مما 

يدخل قانون �لعقوبة حيز �لتطبيق �لفعلي.
�ل�صحافة  �إن  فقال:  �لجن�صي  للتحر�س  �لت�صدي  في  �لإعالم  لدور  ماجد  �لدكتور  تطرق  ثم 
�للكترونية ومنتديات �لر�أي �لعام قد �صاهمت في ر�صد �أحد�ث �لتحر�س في �ل�صنو�ت �لأخيرة وعملت 
على تعبئة �لر�أي �لعام �صدها و�صد �أي بطء في مقا�صاتها، ودعت لت�صديد �لعقوبات ب�صاأنها كما حدث 
في ق�صية نفق �لنه�صة و�لدعوة لنق�س �أحكام ت�صمنت �لإد�نة ل�صحايا �لتحر�س �أو �لعتد�ء كما ح�صل 

في ق�صية فتاة �لقطيف �ل�صهيرة.
و�ختتم �لأ�صتاذ. ماجد كلمته بالتاأكيد على �صرورة �لتوعية باأهمية �لتربية �لجن�صية في �لمنزل 
من  يغ�صو�  للموؤمنين  {قل  �لكريمة  �لآية  من  منطلقين  وللجن�صين  مبكرة  مر�حل  ومنذ  و�لمدر�صة 

�أب�صارهم ويحفظو� فروجهم ذلك �أزكى لهم} �صدق �هلل �لعظيم.

لحقوق  �لدولي  �لقانون  �لنق�س وخبير  لدي محكمة  �لمحامي   - �هلل خليل  �الأ�صتاذ عبد  وقدم 
�لمر�أة  �صد  �لعنف  مكافحة  في  �لمحلية  �لدولية  �لحمالت  دور  على  فيها  ركز  ورقة  م�صر  �لإن�صان- 
و�لإبالغ  �لمر�أة  �لعنف �صد  لتعرية  �لمنفذة  �لحمالت  �صيما  ل  �لمر�أة،  عن  �لدفاع  �إن جهود  قال  حيث 
عن عدم مقبوليته، ذ�ت �أهمية بالغة لتن�صيط �لتغيير وتعتبر من �لممار�صات �لجيدة لتعزيز وعي �لمر�أة 
مبادر�ت من  �صكل  على  �لحمالت  هذه  بد�أت  وقد  لها،  �لمتاحة  و�لخدمات  �لنت�صاف  وب�صبل  بحقوقها 
و�لمنع.  �لتوعية  ��صتر�تيجيات  في  بانتظام  �لآن  تدرجها  �لحكومات  من  وكثيًر�  �لن�صائية،  �لحركة 
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وت�صتخدم �لحمالت و�صائل مختلفة مثل �لم�صرح، و�لبيانات �لعملية، و�لمر�قبة، و�لمطبوعات، و�لإذ�عة، 
و�لتلفزيون، و�صبكة �لإنترنت.

وتنظم �لمنظمات غير �لحكومية كل عام منذ عام 1991 حملة عالمية بعنو�ن 16 يوًما من �لن�صاط 
�صد �لعنف �لقائم على �أ�صا�س �لجن�س �صد �لمر�أة" في �لفترة من 25 ت�صرين �لثاني/نوفمبر حتى 10 
�لحملة مجموعة  ت�صع  تقريًبا.  �لعالم  في  بلد  كل  من  فيها مجموعات  �صاركت  �لأول/دي�صمبر؛  كانون 
مو�د عمل عالمية ومو�د محلية للتوعية بالعنف �صد �لمر�أة وربطه باأحد�ث وق�صايا �أخرى، مثل فيرو�س 
نق�س �لمناعة �لب�صرية/متالزمة �لعوز �لمناعي �لمكت�صب )�لإيدز(. وتهيئ �لحملة �أي�ًصا منتدى عالميا 

للمنظمين لو�صع �ل�صتر�تيجيات وتبادلها.
من  مختلفة  وقطاعات  م�صتويات  فيها  �صاركت  بلًد�،   130 في  �أن�صطة  مت  ،نظِّ  2005 �صنة  في 
�لحكومة و�أجز�ء من منظومة �لأمم �لمتحدة، ومنظمات غير حكومية دولة ومحلية. وتمثِّل حملة "�ل�صتة 
��صتخد�ًما فعال  وكذلك  �لمدني،  �لمجتمع  بد�أها  حملة  في  �لحكومة  ع�صر يوًما من �لن�صاط" م�صارَكة 

و�إبد�عيا لتكنولوجيات �لإعالم و�لت�صالت �أما بالن�صبة للحمالت �لمحلية. 
�صد  �لعنف  منع  في  ت�صاهم  �أن  �لمحلي  �لمجتمع  م�صتوى  على  �لتعبئة  ل�صتر�تيجيات  فيمكن 
�لمر�أة وتنطوي �لممار�صة �لجيدة في تعبئة �لمجتمعات �لمحلية على عملية ت�صاركية. و�إ�صر�ك جميع 
�لم�صتويات في �لمجتمع، بما في ذلك ممثلو �لحكومات �لمحلية، وقادة �لمجتمع �لمحلي، و�لمنظمات 
خم�س  من  �أكثر  ��صتمرت  وطنية  حملة  نظمت  ��صكتلند�  �لن�صائية.ففي  و�لمجموعات  �لحكومية،  غير 
�لعائلي و�لعتد�ء  �لجن�صي و�لعنف  بين �لغت�صاب و�لتحر�س  باتًا تربط  �لت�صامح منًعا  لمنع  �صنو�ت، 
�لجن�صي على �لأطفال. قامت بتنفيذ حملة منظمة غير حكومية تدعمها �لدولة.وقد ��صتفاد �لم�صروع من 
تقنيات �لت�صميم �لت�صويري و�لت�صويق �لجتماعي، با�صتخد�م �صور لفتة لالنتباه �إلى جانب �صعار�ت 
ل ت�صامح فيها، مثل "ل حق لأي رجل"، عر�صت على لوحات جد�ريه كبيرة وعلى �لحافالت وغيرها من 

�لأماكن �لعامة. 
كما نظمت �لحكومة �لأ�صتر�لية حملة في �صنة 2004 لإد�نة �لعنف �لعائلي و�لجن�صي. و��صتملت 
عن  معلومات  و�لمجالت،وكتيب  و�ل�صينما  و�لإذ�عة  �لتلفزيون  على  تجارية  �إعالنات  على  �لحملة  هذه 
�لأ�صرة، ومجموعة مو�د تدريبية، وموقع على �صبكة �لإنترنت، وخط هاتفي �صاخن يعمل 24 �صاعة في 

�ليوم في كل �أنحاء �لدولة.
مت حكومة �لد�نمارك حملة �صاملة في �صنة 2003 �صملت �لبلد باأ�صره حول مو�صوع "�أوقفو�  ونظَّ
مت �لحملة باللغات �لد�نمركية و�لإنجليزية و�لعربية و�لتركية  �لعنف �صد �لمر�أة �ك�صرو� �ل�صمت".نظِّ
�لن�صاء بحقوقهن  �لمر�أة، و�إبالغ  �إلى ك�صر �لتحريم �لمحيط بالعنف �صد  و�ل�صومالية؛ وكانت تهدف 

و�لخيار�ت �لمتاحة لهن.
وقامت ر�بطة ن�صاء تنز�نيا �لعامالت في مجال �لإعالم، وهي منظمة غير حكومية، بحملة �إعالمية 
�صاملة في �صنة 1998 للعمل على �صن قانون �لأحكام �لخا�صة للعنف �لجن�صي،وهو قانون يجرم ختان 
�لإناث. و��صتخدمت �لحملة در��صات ��صتق�صائية �جتماعية و�صحافية،وبر�مج �إذ�عية، ون�صر�ت �أخبار 
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وبر�مج خا�صة تلفزيونية ومتعددة �لو�صائط. و��صتملت �لحملة على تفاعل بين �لمنظمات غير �لحكومية 
و�لعاملين في و�صائط �لإعالم وممثلي �لم�صرح.و�أنتجت مو�د تعليمية ومجموعات مو�د �إعالمية وبياًنا 

دوليا، وموقًعا على �لإنترنت. 
وفي دير �لبر�صا في محافظة �لمنيا ب�صعيد م�صر، حيث يمار�س ختان �لإناث على نطاق و��صع، 
��صتخدمت �لمنظمات غير �لحكومية تعبئة �لمجتمعات �لمحلية لإبالغ �لقادة �لمحليين و�لدينيين بالآثار 
�ل�صارة لهذه �لممار�صة. ومد هوؤلء �لقادة �أيديهم لم�صاعدة �لأ�صر �لو�قعة في مجالت نفوذهم. وو�صع 
�لقرويون عقًد� �جتماعيا �لتزم بموجبه كل �صخ�س في �لقرية بو�صع حد لهذه �لممار�صة فو�فق �لو�لد�ن 
من  وو�فق  �لمختنات،  غير  �لبنات  من  �لزو�ج  على  �ل�صباب  وو�فق  للختان،  بناتهن  �إخ�صاع  عدم  على 

يمار�صون عملية �لختان على �إنهاء عملهم هذ�.
�لعمل مع �لرجال

ل يمكن �أن ينجح �لن�صال لتحويل �لعالقات بين �لجن�صين و�لق�صاء على �لعنف �صد �لمر�أة دون 
�إ�صر�ك �لرجال. وثمة �أمثلة و�عدة لئتالفات يعالج فيها �لرجال �لحاجة �إلى و�صع حد لتغا�صي �لمجتمع 
�لمحلي عن �لعنف �صد �لمر�أة وتاأييد �لأدو�ر �لقيادية للن�صاء. ��صتملت ��صتر�تيجيات �إ�صر�ك �لرجال في 
منع �لعنف �صد �لمر�أة على �لعمل على �لتوعية بالق�صية مع مجموعات منظمة – مثل �لجهاز �لع�صكري، 

ونقابات �لعمال، و�لفرق �لريا�صية، و�ل�صرطة و�لجامعات و�ل�صركات ونقابات �لعمال.
�إ�صتخد�م و�صائط �الأخبار وتكنولوجيا �لمعلومات

تدريب �ل�صحافيين وغيرهم من �لعاملين في و�صائط �لإعالم، �لذين يكتبون عن �لعنف �صد �لمر�أة، 
وتوعيتهم ممار�ٌصة و�عدة، لأنها ت�صتطيع تح�صين نوعية �لتقارير �لإعالمية و�لم�صاهمة في زيادة وعي 
�لجماهير وفهمها لأ�صباب �لعنف �صد �لمر�أة وعو�قبه، كت�صكيل مجموعة �ت�صال لر�صد �لعنف �لعائلي 
�لذي يرد ذكره في �ل�صحف وتقديم �لتدريب لالأ�صخا�س �لعاملين في و�صائط �لإعالم في مو�صوع �لعنف 

�صد �لمر�أة، وت�صجيعهم على �لكتابة عن ق�صايا �لعنف بطريقة ح�صا�صة لم�صاعر �ل�صحايا.
�إن  فقال:  �لإبد�عي،  بال�صتخد�م  و�صفة  فيما  �ل�صعبية  �لإعالم  و�صائط  ل�صتخد�م  تطرق  كما   
�لو�صول �إلى جماهير �أو�صع نطاًقا هو �أي�ًصا ممار�صة و�عدة لدعم �لحمالت ومن �لأمثلة على ذلك ت�صجيل 

�صريط فيديو مو�صيقي يتناول �لعنف �لعائلي وتمكين �لناجيات من �لعنف و�صمان �أو�صع توزيع له. 
كما �أن ��صتخد�م و�صائل �لت�صال �لحديثة كالهاتف �لخلوي و�صبكة �لإنترنت ممار�صة جيدة لن�صر 
�لمعلومات على نطاق و��صع و�ل�صماح بالتفاعل بين �أ�صحاب �لم�صالح في مو�قع مختلفة �صبكة �لإنترنت 
كمنتدى دولي للتوعية بالمعلومات وتحليلها ون�صرها وتبادل �لممار�صات �لجيدة في �لق�صاء على �لعنف 

�صد �لمر�أة. 
�ختتم �لموؤتمر ب�صكر �لأ�صتاذة نهاد �أبو �لقم�صان للح�صور و�لم�صاركين وفريق �لعمل �لذى بذل 
جهد� م�صنيا حتى يخرج �لموؤتمر فى �أف�صل �صورة، ودعت �لم�صاركين �إلى �ل�صتمر�رية و�لد�أب و�لعمل 
�صفيق  �أمينة  �لأ�صتاذة  قامت  ثم  �لعربية،  �لمنطقة  فى  �لجن�صى  �لتحر�س  على  �لق�صاء  �صبيل  فى  �لجاد 

بعر�س �إعالن �لقاهرة "من �أجل مجتمع خال من �لعنف" على �لح�صور.
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اإعالن القاهرة 

خاٍل من العنف �صد المراأة" عربي  مجتمع  اأجل  "من 

�جتماعي  كعنف  �لجن�صي..  "�لتحر�س  موؤتمر  في  دولة  ع�صرة  �صبع  وممثالت  ممثلو  �جتمع 
وتاأثيره على �لن�صاء"، �لذي نظمه �لمركز �لم�صري لحقوق �لمر�أة بالتعاون مع برنامج �لأمم �لمتحدة 
لل�صكان و�لهيئة �ل�صويدية للتعاون �لدولي، في �لقاهرة في �لفترة من 14/13 دي�صمبر 2009. وناق�س 
�لحا�صر�ت و�لحا�صرون مفاهيم �لعنف �لحادث في �لمنطقة �لعربية مع �لتركيز على �لعنف �صد �لمر�أة 
و�صبل و�صع �لقو�نين �لمناه�صة له مع تو�صيح �إجر�ء�ت تفعيلها بما ي�صمح بالإقالل من ظاهرة �لعنف 
�لتي تحدث في �لمجتمعات �لعربية. كما تبادل �لحا�صرون و�لحا�صر�ت �لخبر�ت �لوطنية في �لأقطار 
�لعربية في مجال مناه�صة �لعنف �لمجتمعي خا�صة �لتحر�س �صد �لمر�أة و�ألقو� �ل�صوء على �صبل تطوير 

�لتن�صيق بين منظمات �لمجتمع �لمدني في �لأقطار �لعربية من �أجل خلق �أ�صكال �لتعاون.
و�تفقنا نحن �لم�صاركات و�لم�صاركين على �إ�صد�ر هذ� �الإعالن

باتت ظاهرة �لعنف �صد �لمر�أة ظاهرة عالمية تعانى منها ن�صاء كل بلد�ن �لعالم �صو�ء في �ل�صلم 
�أن �ل�صرعة  �أو في �لحرب ومن ثم حظيت باهتمام �لمجتمع �لدولي. ويدرك �لحا�صر�ت و�لحا�صرون 
�لدولية لحقوق �لإن�صان بدء� من �لإعالن �لعالمي لحقوق �لإن�صان مرور� بالعهد �لدولي للحقوق �لمدنية 
و�ل�صيا�صية، و�لعهد �لدولي للحقوق �لقت�صادية و�لجتماعية و�لثقافية و�تفاقية �لأمم �لمتحدة لمكافحة 
لحقوق  �لإفريقي  و�لإعالن  �لمر�أة  �صد  �لعنف  على  �لق�صاء  و�إعالن  �لمر�أة  �صد  �لتمييز  �أ�صكال  جميع 
�لإن�صان، وت�صمنت جميعا مو�د ت�صفى �لحماية على �لن�صاء وتولى ق�صية �لتحر�س بهن �هتماما خا�صا، 

وتعده �نتهاكا مبا�صرً� لحقوق �لن�صاء.
فقد �أكد �لإعالن �لعالمي لحقوق �لإن�صان �ل�صادر عام 1948 في مادته �لأولى على �أن "يولد جميع 

�لنا�س �أحر�رً�". 
ثم عرف �لإعالن �لعالمي للق�صاء على �لعنف �صد �لمر�أة، �لعنف "باأنه �أي فعل عنيف قائم على 
�أ�صا�س �لجن�س ينجم عنه �أو يحتمل �أن ينجم عنه �أي �أذى �أو معاناة ج�صمية �أو جن�صية �أو نف�صية للمر�أة 
بما في ذلك �لتهديد باقتر�ف مثل هذ� �لفعل �أو �لإكر�ه �أو �لحرمان �لتع�صفي من �لحرية، �صو�ء وقع ذلك 

في �لحياة �لعامة �أو �لخا�صة". 
 كما ت�صمن �الإعالن عنا�صر جر�ئم �لتعدي �لجن�صي على �لمر�أة بالتف�صيل على �لنحو �لتالي:

�لعنف �لج�صدي و�لجن�صي و�لنف�صي �لذي يحدث في �إطار �لأ�صرة، بما في ذلك �ل�صرب و�لتعدي   .1
وختان  �لزوجة،  و�غت�صاب  بالمهر،  �لمت�صل  و�لعنف  �لإناث،  �لأ�صرة  �أطفال  على  �لجن�صي 
�لإناث، وغيره من �لممار�صات �لتقليدية �لموؤذية للمر�أة، و�لعنف غير �لزوجي و�لعنف �لمرتبط 

بال�صتغالل.



التحر�ش الجن�سي في المنطقة العربية 98

�لعنف �لج�صدي و�لجن�صي و�لنف�صي �لذي يحدث في �إطار �لمجتمع �لعام، بما في ذلك �لغت�صاب،   .2
و�لتعدي �لجن�صي، و�لتحر�س �لجن�صي، و�لتخويف في مكان �لعمل، وفي �لموؤ�ص�صات �لتعليمية 

و�أي مكان �آخر، و�لتجار بالن�صاء، و�إجبارهن على �لبغاء.
�لعنف �لج�صدي و�لجن�صي و�لنف�صي �لذي ترتكبه �لدولة �أو تتغا�صى عنه، �أينما وقع.   .3

ومع هذ� بقيت �لظاهرة مماثلة في كل �لمجتمعات، وتعذر �لحد من مخاطرها، بل تنامي حجمها   .4
وت�صاعدت �آثارها �ل�صلبية �لو�قعة على جهود �لتنمية وجهود �إر�صاء معايير �لعد�لة �لجتماعية 

و�لقت�صادية و�ل�صيا�صية.
�لعنف �صد  على  للق�صاء  دولية  تبنى حملة  �إلى  عام 2007  �لمتحدة  لالأمم  �لعام  �لأمين  دعا  مما 
�لمر�أة. وقد ر�عي �لم�صاركات و�لم�صاركون �لو�قع �لعربي �لحالي وما ي�صهده من �نفتاح �إعالمي يت�صم 
ب�صفافية ملحوظة ت�صهم في فتح ملفات تلك �لق�صايا �لجتماعية �لتي كانت م�صكوتًا عنها في �لما�صي 
�لقريب، ومنها ق�صية �لعنف �صد �لمر�أة و�لتحر�س �لجن�صي بها. و�عتبر �لم�صاركات و�لم�صاركون هذ� 
�لمنحى �لمجتمعي �لعام �لمنفتح على ك�صف هذ� �لم�صكوت عنه بهدف عالج جذوره �لمجتمعية �لعامة، 

يمثل ر�صيدً� م�صافا لكل �لمجتمعات �لعربية، �صعوبًا ومنظمات �أهلية وحكومات.
في  �جتماعي  كعنف  �لجن�صي  �لتحر�س  ق�صايا  طرحو�  قد  و�لم�صاركون  �لم�صاركات  كان  و�إذ� 
موؤتمرهم في هذ� �لتوقيت تحديد� في تناول علمي جديد، �إل �إنهم يطرحون م�صكلة �جتماعية قديمة كانت 
تعي�س ب�صكل م�صتمر في �أ�صرنا وفي مجتمعاتنا �لعربية دون �لعتر�ف بها �أو طرحها كم�صكلة �جتماعية 
�صجاعة  نملك  نكن  لم  عربية  كمجتمعات  لأننا  لمو�جهتها،  �لجو�نب  �لمتعدد  �لم�صترك  لجهدنا  تحتاج 
مو�جهتها ومناه�صتها، كما �أننا لم نكن نملك �لأدو�ت �لعلمية �لالزمة �لتي تحتاجها هذه �لمو�جهة �أو 
�لمناه�صة. ومن هنا ي�صجل �لم�صاركات و�لم�صاركون �إقر�رهم بهذ� �لنفتاح وبهذه �ل�صفافية �لمذكورين 
�لذين باتت تعي�س مقدماتهم �لمجتمعات �لعربية، و�إن كنا نحتاج �إلى قدر �أكبر منهما لتحقيق �ل�صرعة 
�نفتاحًا  �أكثر  مرحلة  �إلى  �لعربية  بمجتمعاتنا  وللو�صول  �لمطلوبين  و�لمو�جهة  للمناه�صة  �لالزمة 
و�صفافية ت�صبح فيها �لمجتمعات �لعربية، مجتمعات �آمنة خالية من �لعنف �لمجتمعي ب�صكل عام وخالية 

من �لتحر�س �لجن�صي �صد �لمر�أة ب�صكل خا�س.
وعند تناول �لم�صاركات و�لم�صاركين لق�صايا �لتحر�س �لجن�صي �صد �لمر�أة كنوع من �أنو�ع �لعنف 
�لجتماعي فاإنهم يدركون بكل جدية �أن �لمجتمعات �لعربية ت�صعى �إلى تحقيق �لتطور �لتنموي �لقت�صادي 
و�لب�صري معا، وهو تطور ل يمكن �أن يتحقق بوتيرة ثابتة وم�صتمرة ومتجددة في حالة ��صتمر�ر قهر 
�لمر�أة وتوجيه �لإهانات لها في �صكل عنف ج�صدي �أو لفظي. كما �أن �لم�صاركين و�لم�صاركات يدركون 
�أن �زدهار ن�صاط �لمر�أة �لقت�صادي �لذي يمثل �إ�صافة �إلى �لناتج �لإجمالي �لقومي في كل مجتمع يعتمد 
�لمر�أة. فتقدم  �لجن�صي �صد  �لتحر�س  بيئة عمل و�نتقالت خالية من ظاهرة  �عتمادً� كاماًل على وجود 

�لمر�أة �لقت�صادي يعتمد �صمن ما يعتمد على بيئة عمل خالية من �لعنف و�لتحر�س �صدها.
�لعنف �صد  �أن  �إلى ذلك عندما ذكر  �لمتحدة  �لأمم  �لعام لمنظمة  �لأمين  �أ�صار بان كي مون  وقد 
�لمر�أة يعتبر �نتهاكًا و��صحًا لحقوق �لإن�صان، كما �أنه يعوق �لتقدم �لقت�صادي و�لجتماعي ويقف دون 
تم  �لتي  �لثالثة  لالألفية  �لتنموية  �لأهد�ف  يعوق تحقيق  �لتنمية، وبالتالي  للمر�أة في  �لكاملة  �لم�صاركة 
�لتفاق عليها مع بد�ية عام 2000 وهي �لأهد�ف �لتي في حالة تطبيقها، �صت�صتفيد منها جموع �لن�صاء 

بقدر ما �صت�صتفيد منها �لأوطان.
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كما �أن مناه�صة �لعنف �لجتماعي و�لتحر�س �لجن�صي �صد �لمر�أة تتفق مع �لقيم �لإن�صانية �لعامة 
ومع �لقيم �لعربية �لأ�صيلة.

�لخطو�ت  �إنجاز  لأهمية  وندعو  �لمر�أة،  �صد  �لعنف  لمكافحة  �لمهمة  ثقل  على  نوؤكد  �إذ  و�إننا 
�لتالية ب�صر�كة كاملة بين �أجهزة �لدولة ،ومنظمات �لمجتمع �لمدني ،وموؤ�ص�صات �لتن�صئة �لجتماعية 

و�لتعليمية و�لإعالمية و�لثقافية ،و�لقائمين على �لخطاب �لديني:
في مجال �لت�صريع: 

تبني �لمجال�س �لت�صريعية �لعربية قو�نين وتد�بير فر�س �لعقوبات وت�صددها في حالت ممار�صة 
�لعنف �صد �لمر�أة �أو �لعود �إليها و�أن ي�صمن �لت�صريع �صيانة كر�مة �لمر�أة وحماية حقوقها. وتاأتي في 

مقدمتها:
�لعام �لذي يمتنع عن تحرير �صكوى �أو مح�صر �أو ي�صترك ب�صكل �صلبي  �لموظف  تردع  •	قو�نين 

في حالة تقدم �أي �مر�أة ب�صكوى.
وجود �أق�صام خا�صة في مر�كز �ل�صرطة تعمل بها �أفر�د من �ل�صرطة �لن�صائية،  توجب  •	تد�بير 
بالإ�صافة �إلى �أخ�صائيات قانونيات و�جتماعيات ونف�صيات لتلقي �صكاوى �لن�صاء �لمعنفات �أو 

�لمعر�صات للتحر�س.
•	�صرية �لتحقيقات و�إنجاز �لمحاكمات، و�صرعة تنفيذ �لعقوبات لتحقيق �لدور �لر�دع للقانون مع 

تقديم �لتعوي�س �لعادل و�لمن�صف .
للدر��صات  �أ�صا�صًا  لتكون  و�لتحر�س  �لعنف  حالت  ت�صجل  خا�صة  بيانات  قاعدة  �إن�صاء  	•
و�لمقاربات �لبحثية، بحيث يتعرف �لمجتمع على مدى ما ينجزه في هذ� �لمجال. على �أن تكون 

معلومات هذه �لقاعدة متاحة للباحثين دون خرق خ�صو�صية حالتها. 
�آليات  �لعمل وي�صع  �لجن�صي خا�صة في مجال  �لتحر�س  �لعقوبات بحيث يجرم  قانون  تعديل  	•

ت�صهل تطبيقه وت�صجع على �للجوء �إليه.
بحيث يخ�س �لتحر�س بقو�نين قا�صية وين�صف �لعامالت.  �لعمل  قانون  •	تعديل 

�تباعها  يجب  �لتي  �لإجر�ء�ت  معرفة  على  �لن�صاء  م�صاعدة  في  ي�صاهم  قانوني  دليل  و�صع  	•
لمو�جهة �لتحر�س.

في مجال �الأمن:  

•	توفير دوريات لالأمن في �ل�صو�رع لم�صاعدة �ل�صحية وت�صهيل �لإثبات، مع توفير �آليات �لرقابة 
و�لحماية مثل �لكامير�ت وغيرها من طرق �لإثبات �لتي ت�صمن حق �ل�صحية و�لمتهم على حد 
�صو�ء، وكذلك خطوط هاتف �صاخنة، يتم �لتنويه عنها لتلقي �صكاوى �لن�صاء غير �لر�غبات في 
�لإعالن عن �أ�صمائهن، بحيث ي�صتطيع �لمجتمع �لتعرف على �أو�صع قدر من حالت �لعنف �لتي 

تتعر�س لها �لن�صاء كخطوة لتطوير عمل �لدولة ومنظمات �لمجتمع �لمدني في هذ� �لمجال.
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كل �أفر�د �لمجتمع دون تفرقة عماًل بمبد�أ �لمو�طنة. بين  مت�صاٍو وعادل  ب�صكل  �لقانون  •	�صريان 
�أو  �لعربي بكل �لأ�صاليب �لأمنية �لممكنة �صو�ء كانت بتركيب كامير�ت ر�صد  �ل�صارع  تاأمين  	•

زيادة عدد رجال �ل�صرطة وخا�صة في �لمنا�صبات �لتي يتجمع فيها �لأفر�د باأعد�د كبيرة.
في مجال �لتن�صئة �الجتماعية:  

كموؤ�ص�صة تربوية ل تعلم �لن�سء �لمناهج �لدر��صية فح�صب، و�إنما تعلمهم  بالمدر�صة  •	�لهتمام 
بحيث  و�لفنية،  �لأدبية  �لأن�صطة  �إطار  في  و�لفتيان  �لفتيات  بين  �لم�صتركين  و�لن�صاط  �لعمل 

يعتاد�ن �صويا على �ل�صر�كة �لمجتمعية.
�لهتمام بالإخ�صائي �لجتماعي في �لمدر�صة، ومنحه �إمكانيات �حتو�ء  �لمزيد من  �إلى  •	�لعودة 

م�صاكل �لتالميذ وتوجيههم في مر�حل �أعمارهم �لمختلفة.
•	تدري�س �لثقافة �لإنجابية في مر�حل �لتعليم ح�صب م�صتوياتها، بما تت�صمنه من معرفة �لتالميذ 

بالج�صد وطرق �لحفاظ عليه و�لفرق بين �لدنو �ل�صرير �أو �لعالقات �لإن�صانية �لجادة.
�صرورة �لتعاون مع و�صائل �لإعالم لتنظيم حمالت �لتوعية وو�صع ��صتر�تيجية �إعالمية  		•
�لعنف  مناه�صة  �أن  تو�صح  �ل�صحفيين،  وجمعيات  ونقابات  �لإعالمية  �لموؤ�ص�صات  بها  تلتزم 
و�لتحر�س �صد �لمر�أة تعود بكل �لنفع و�لفائدة على �لعالقات �لأ�صرية وعلى م�صتقبل �لطفولة.

�لتعاون مع كتاب �لدر�ما في �ل�صينما و�لتليفزيون و�لإذ�عة ل�صرح �لم�صكلة و�أبعادها  		•
�لمجتمعي  للعنف  �لمناه�صة  �لإعالمية  �لحملة  تكت�صب  بحيث  و�لقت�صادية،  �لجتماعية 

و�لتحر�س �لجن�صي �صد �لمر�أة �أن�صار� من بين كتاب �لدر�ما �لعرب.
�أفر�د  مثل  �لم�صكلة  هذه  مناه�صة  في  ي�صارك  �أو  يعمل  من  لكل  تدريب  برنامج  و�صع  		•
�ل�صرطة �لع�صكرية و�لأخ�صائيات �لجتماعيات و�لنف�صيات، حتى يكّن على علم كامل باأبعاد هذه 

�لم�صكلة كونها قد تكون نتيجة لمر�س �جتماعي �أو نف�صي.
في  تدعم  بحيث  لالأطفال،  �ل�صليمة  �لتن�صئة  في  �لأ�صرة  دور  على  �لإعالمي  �لتاأكيد  		•
تعامالتها �حتر�م �لآخر وعقله وج�صده، مع �لتاأكيد على و�صائل مناه�صة �أفر�د �لأ�صرة للعنف 
�لأفر�د وكر�متهم  �لتي تحمي �صرية  �ل�صمانات  تقديم كل  �لإبالغ عنه مع  و�أدو�ت  و�كت�صافه 

وحرمتهم.
ن�صر نتائج �لأبحاث و�إلقاء �ل�صوء عليها في و�صائل �لإعالم لي�س فقط في بر�مج �لمر�أة،  		•
�لجتماعي  �لعنف  �أن  و�لم�صاهد  �لم�صتمع  يتاأكد  بحيث  �لأخرى،  �لعامة  �لبر�مج  في  و�إنما 
و�لتحر�س �لجن�صي ق�صيتان �جتماعيتان ولي�صتا من �لم�صاكل �لفردية �لتي قد يخجل منها �أحد.

في مجال �لخطاب �لديني: 

�لتاأكيد على دور �لخطاب �لديني �لمرتبط بالم�صاكل �لجتماعية و�لتي تجد حلولها �لأخالقية  		•
�لتي تقرها �لأديان.
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�أ�صرة  لبناء  معه  و�لتعاون  و�حتر�مه  �لآخر  وقبول  �لت�صامح  على  �لديني  �لخطاب  تاأكيد  		•
متما�صكة ووطن حديث متقدم. 

في مجال �لمجتمع �لمدني: 

�لتعاون بين منظمات �لمجتمع �لمدني في كل قطر عربي على �أ�صا�س �لو�صول بهذ� �لتعاون  		•
�إلى م�صتوى �ل�صر�كة و�لعمل �لم�صترك بين منظمات �لمجتمع �لمدني �لعربية على �لم�صتوى 

�لإقليمي.
�لمر�أة  �صد  �لجن�صي  و�لتحر�س  �لجتماعي  �لعنف  لق�صية  �لمدني  �لمجتمع  منظمات  تبني  		•
على  �لتركيز  مع  ومناه�صتها  معها  �لتعامل  �آليات  على  �لمنظمات  وع�صو�ت  �أع�صاء  ،وتدريب 

�لأبعاد �لمجتمعية �لخطيرة لهذه �لم�صاكل.
ح�صول منظمات �لمجتمع �لمدني على �لحريات �لخا�صة �لتي ت�صاعدها على �لعمل في ن�صاط  		•

مناه�صة �لعنف �لمجتمعي و�لتحر�س �صد �لمر�أة.
للتعاون معهم كمتطوعين  �ل�صباب  �لمدني لجهد متز�يد في �صفوف  �لمجتمع  بذل منظمات  		•

ولك�صبهم في عمليات �لمناه�صة.
وقد تم �لتفاق من �لم�صاركات و�لم�صاركين على خلق �آلية عمل ت�صمن �ل�صتمر�رية و�لمتابعة  		•
لأو�صاع  و�لمر�قبة  �لر�صد  بها  منوطًا  يكون  �لعربية،  �لمنطقة  م�صتوى  على  �لن�صاء  لأو�صاع 
�لتحر�س  �صيما  ل  �لمر�أة  �صد  �لعنف  مكافحة  مجال  في  �لمحرز  �لتقدم  لتقييم  وذلك  �لن�صاء، 
�لجن�صي، �إ�صد�ر تقرير �صنوي، تقديم در��صات علمية تحليلية حول ظاهرة �لعنف �صد �لن�صاء. 

�القتر�حات:

وبعد �لنتهاء من عر�س �لإعالن و�لتو�صيات تم فتح باب �لقتر�حات و�لمناق�صات �لعامة و�لتي 
�أ�صفرت عن �لتالي:

•	 يجب �أن يتم تغيير �لخطاب �لديني لأنه ي�صور �لمر�أة على �أنها مجرد ج�صد.
عليها،  �لقائمين  تاأهيل  يتم  �أن  على  �لتحر�س  �صكاوي  ل�صتقبال  �صاخنة  خطوط  و�صع  •	يمكن 

وتدريبهم على كيفية �لتعامل مع �لحالت �لمختلفة.
•	 يمكن �أن ُتدر�س �لثقافة �لجن�صية �صمن �لمناهج �لتعليمية.

�لإ�صكاليات  مع  �لتعامل  لهّن  يت�صنى  بحيث  �لجتماعيات،  �لإخ�صائيات  تدريب  �ل�صروري  •	من 
�لتي يو�جهها �لأطفال فالحديث �ل�صفهي و�لخطاب غير كافيين .

•	�إن�صاء �صبكة عربية من �أجل ر�صد وعمل �أبحاث بخ�صو�س ظاهرة �لتحر�س.
•	لبد من تكثيف �لتو�جد �لأمني و�ل�صرطة في �ل�صارع. 

•	في �لجانب �لت�صريعي يفتر�س �لحديث عن �صريان �لقانون على �لجميع دون تمييز. 
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•	 �صرورة �لك�صف �لنف�صي و�لجتماعي على �لمتحر�س في �صبيل تقويمه وعالجه نف�صيًا. 
•	 �صرورة �لتالزم بين �إ�صد�ر ت�صريعات تجرم �لتحر�س وتعو�س �صحاياه، وبين تعزيز ثقافة 

�لم�صاو�ة و�لم�صاركة. 
•	تعزيز ثقافة حقوق �لإن�صان و�حتر�م �لكر�مة �لإن�صانية.

�صيا�صات  وو�صع  وتحليلها  �لتحر�س  على  �لم�صجعة  �لثقافية  �لمكونات  لجميع  مر�صد  •	�إن�صاء 
وبر�مج للتعامل معها ولمعالجتها.

•	�عتماد �صيا�صات تحمي من �لتحر�س و�لتوعية و�لتدريب عليها بال�صر�كة بين �لنقابات و�لوز�ر�ت 
�لمعنية ل�صيما �لعدل و�ل�صوؤون �لجتماعية و�لعمل.

•	�لحماية �لفورية للمدعين ولل�صهود.
•	�إيجاد مر�كز ��صتماع لم�صاعدة �صحايا �لتحر�س على خرق �ل�صمت.

•	و�صع �صيا�صات وبر�مج لتمكين �لن�صاء من �ل�صتعد�د لمو�جهة �لتحر�س.
•	�إقر�ر �صبل موؤ�زرة �صحايا �لتحر�س و�لدفاع عنهم في �إطار من �لإن�صاف و�ل�صرية.

�إجر�ئية  �أولوياتها و�إقر�ر عقوبات  �لعمل في  �إدر�ج مو�صوع �لتحر�س في  �لنقابات على  •	حث 
ت�صل حد �لطرد من �لنقابة. 

باإدر�ج  �لهتمام  على  لحملها  �لنقابات  في  �لقر�ر  مو�قع  �إلى  �لو�صول  على  �لن�صاء  •	تحفيز 
مو�صوع �لتحر�س في �أولوياتها. 

•	و�صع �أ�ص�س �لحماية من �لتحر�س و�لعقوبات �لإجر�ئية في �لأنظمة �لد�خلية للموؤ�ص�صات �لعامة 
و�لخا�صة وفي متن �لعقود �لجماعية.

على  �لإعالميين  وتدريب  وتدينه،  �لتحر�س  تف�صح  ومو�د  بر�مج  �إعد�د  على  �لإعالم  •	تحفيز 
�لمقاربة �لقانونية و�لجتماعية و�لقت�صادية لمو�صوع �لتحر�س.
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�لتحر�س �لجن�صي بالمر�أة، ظاهرة قائمة فى كل �لمجتمعات، �صرقية 
وغربية، نامية ومتح�صرة، و�إن كان مدى �نت�صارها وتفاقمها يختلف 
من مجتمع لآخر وفقا لمدى �حتر�م حقوق �لإن�صان ونظرة �لمجتمع 
�لن�صاط  ودرجة  للرجل،  م�صاوية  بحقوق  تمتعها  ومدى  للمر�أة، 
بع�صها مرتبط  كثيرة  �أخرى  و�أمور  �لمجتمع،  �لأمني فى  و�لتو�جد 

بالو�زع �لديني و�لثقافة �ل�صائدة)7(.
فالتحر�س ظاهرة مجتمعية عالمية تعانى منها كل �لمجتمعات �لإن�صانية بكل فئاتها �صو�ء كانت 
تلك �لمجتمعات متقدمة �أم نامية، كما �أن هذه �لظاهرة ل عالقة لها بدين محدد فكما هى موجودة فى بالد 
يتبنى �أغلبها �لدين �لم�صيحي فاإنها �أي�صا موجودة فى مجتمعات يتبع �أغلبها �لدين �لإ�صالمي و�ليهودي 
�أو �أديان �أخرى وغيرها من �لمجتمعات، فعلى �صبيل �لمثال ل �لح�صر نجد �أن 60% من �لفتيان و%83 
من �لفتيات فى �لوليات �لمتحدة �لأمريكية يعانون �أفعال �لتحر�س �لجن�صي غير �لمرغوب)8( وفى �ل�صين 
نجد 84% من �لن�صاء �أكدن تعر�صهن للتحر�س �لجن�صي)9(، كما نجد غالبية �لبلد�ن �لعربية تعانى من ذ�ت 
�لم�صكلة، حيث نجد 27% �لفتيات �لجز�ئريات �لجامعيات قد �أكدن تعر�صهن للم�صايقات �لجن�صية من 
قبل مدر�صيهن، كما �أ�صتكى 44.6% منهن من �لم�صايقات �للفظية، بينما �أف�صحت 13.8% عن تعر�صهن 
للم�صايقات �لج�صدية، وفى قطر نجد �أن 21.1% من �لفتيات قد �أف�صحن عن تعر�صهن لذ�ت �لم�صكلة، 
وكذلك نجد �أن 30% من �لن�صاء �لعامالت قد تعر�صن للتحر�س �لجن�صي فى مكان �لعمل وفي �لمملكة 
و�لإح�صاء�ت  �لتقارير  �أ�صارت  كما  �لم�صكلة،  لذ�ت  �لأطفال  من   %22.7 يتعر�س  �ل�صعودية  �لعربية 
جر�ئم   997 منها  كان  �لأخالقية  �لحو�دث  من   9580 �صهد  قد   2002 عام  �أن  �إلى  بالمملكة  �لر�صمية 
تحر�س جن�صي، وفى �ليمن نجد �أن 90% من �لن�صاء قد ��صتكين من تعر�صهن للتحر�س �صو�ء فى �لأماكن 
�لعامة �أو �أماكن �لعمل، وفى در��صة �أخيرة قام بها �لمركز �لم�صري لحقوق �لمر�أة بدر��صة حول ذ�ت 
�لظاهرة و�لتى ك�صفت عن �أن 83% من �لن�صاء �لم�صريات فى عينة �لدر��صة قد تعر�صن بالفعل ل�صكل �أو 

لآخر من �أ�صكال �لتحر�س �لجن�صي.
وعلى �لرغم من �لهتمام �لدولي بهذه �لظاهرة �إل �أن �لدول �لعربية بد�أت �لهتمام بها متاأخرً�، 
حيث بد�أت تتنبه هذه �لدول �إلى خطورة �لظاهرة على مجتمعاتها، �إل �أن ردود �لفعل �لر�صمية قد تباينت 
ما بين �لإ�صر�ر على �إنكار كونها ظاهرة ت�صتحق �لهتمام و�لعمل على م�صتوى �لتغير �لجتماعي ون�صر 

�لوعي، �نتهاء بالتحرك لمو�جهتها ت�صريعيًا.
ولكن ماز�لت هذه �لظاهرة ل تنال �لهتمام �لكافي على كل �لم�صتويات �صو�ء �أكانت حكومية �أم 
�لظاهرة  هذه  تعك�س حجم  �لتي  و�لدر��صات  �لتقارير  �إلى  وتفتقر  �لعربية،  �لدول  فى  مجتمعية خا�صة 
و�أ�صبابها و�صبل �لمو�جهة، حيث تعد در��صة "�لتحر�س �لجن�صي �صرطان �جتماعي" و�لتي �صدرت عن 

)7( �مل�ست�سار عادل حممد �سالح – حقوق �ملر�أة وق�ساياها �ملعا�رصة –د�ر حممود للن�رص و�لتوزيع -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(



التحر�ش الجن�سي في المنطقة العربية 108

م�صر  �صماء  فى  "غيوم  ودر��صة  �صيدة،   2800 من  عينة  على   2007 �لمر�أة  لحقوق  �لم�صري  �لمركز 
و�لتي �صدرت عن نف�س �لمركز 2008 على عينة من 2020 من �لن�صاء و�لرجال، من �لدر��صات �لقليلة 
�لتي �صدرت فى �لمنطقة �لعربية وذلك فى محاولة لك�صر �ل�صمت حول هذه �لظاهرة ودر��صتها در��صة 
�جتماعية معمقة، وقد ك�صفت كلتا �لدر��صتين عن مدى خطورة هذه �لظاهرة على �صحية �لمتحر�س بوجه 
خا�س وعلى �لمجتمع �لم�صري بوجه عام ومدى تاأثير�تها على كل �لم�صتويات �صو�ء كانت �لجتماعية 
و�لقت�صادية بل و�لأمنية، ومن هنا جاء �هتمام �لمركز بعمل در��صة تحليلية لأهم �لقو�نين و�لت�صريعات 
على  �لطالع  خالل  من  وذلك  �لجن�صي  �لتحر�س  ظاهرة  من  للحد  كاآلية  �لعربية  �لدول  �أ�صدرتها  �لتى 
�صلطنة  �لمغرب،  ليبيا،  لبنان،  �لكويت،  �لأردن،  �لعر�ق،  �لجز�ئر، م�صر،  دولة عربية هي:  قو�نين 15 

عمان، قطر، �لمملكة �لعربية �ل�صعودية، �صوريا، تون�س، دولة �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة، �ليمن. 
�أهد�ف �لدر��صة

تتناول هذه �لدر��صة تز�يد جريمة �لتحر�س �لجن�صي في �لمجتمعات �لعربية،وق�صور �لت�صريع 
�إلى �نت�صار هذه �لجريمة فى  �أدت  عن �لت�صدي لهذه �لجريمة. وتحاول �لدر��صة تحليل �لأ�صباب �لتي 
�لمجتمع، ل�صيما و�أنه قد تو�كب مع ذلك �نت�صار �صكل من �أ�صكال �لإيمان �لديني فى �لمجتمع و�رتد�ء 
�لن�صاء مالب�س محافظة �لحجاب و�لنقاب مما يطرح �لعديد من �لأ�صئلة، هل �صاهم غياب �لعد�لة �لجتماعية 
هذه  تف�صى  فى  �لعربية  �لبلد�ن  �أغلب  فى  �لتنمية  معدلت  وتر�جع  �لبطالة  ن�صبة  وزيادة  و�لقت�صادية 
�لظاهرة؟ هل زيادة ن�صبة �ل�صباب فى �لتركيبة �ل�صكانية، حيث �إن �لأغلبية �ل�صكانية من �ل�صباب ما بين 
�أعمار 15 �إلى 40 �صنة وهو ي�صكل ن�صبة ت�صل �إلى 70% من حجم �ل�صكان وفقا لتقارير �لأمم �لمتحدة 
�أحد عو�مل �لظاهرة؟ �أم غياب �لتعريف �لقانوني لجريمة �لتحر�س ي�صكل �أحد هذه �لعو�مل �لتي �صاعدت 
على �نت�صار �لجريمة، ف�صال على غياب �آليات �لمتابعة �لأمنية وغياب �لر�دع �لقانوني لهذه �لظاهرة؟ �أم 
عدم �إبالغ �لن�صاء عن �لجريمة تجنبا لل�صغط �لجتماعي �لذي ي�صع �للوم د�ئما على �لمر�أة، مما جعل 
�لجريمة تعد جريمة �آمنة وغير مرئية ن�صبة لعدد �لبالغات �لتي ت�صل لالأمن؟ �أم �أن �لت�صريعات �لقانونية 

فى �لبيئة �لت�صريعية �لعربية غير كافية للت�صدي لهذه �لجريمة؟
مقترح  �أو  ت�صريعية  لمو�د  مالمح  �إلى  و�صول  �لأ�صئلة  هذه  عن  �لإجابة  �لدر��صة  تحاول  �صوف 

بقانون للت�صدي وتحقيق �لردع �لعام.
تق�صيم �لدر��صة 

ق�صية  عن  عامة  لمحة  �لأول  �لف�صل  يعر�س  ف�صلين  فى  �أ�صا�صيين  ق�صمين  �إلى  �لدر��صة  تنق�صم 
�لتحر�س �لجن�صي من حيث ماهية �لتحر�س �لجن�صي وم�صتوياته و�صوره، كما تتناول �لدر��صة بالتحليل 
�لآثار  منها  و�لتي  �لظاهرة  هذه  على  �لمترتبة  �لآثار  ثم  �لجن�صي،  �لتحر�س  لوقوع  �ل�صائعة  �لأ�صباب 

�لنف�صية و�لجتماعية و�لقت�صادية.
�أما �لف�صل �لثاني فهو يعر�س ت�صريعات وقو�نين �لدول �لعربية �صو�ء كانت �لخا�صة بالتحر�س 
�لجن�صي �أو �لقو�نين �لخا�صة بالجر�ئم �لمخلة بال�صرف وخد�س �لحياء وهتك �لعر�س و�لغت�صاب، وهل 
�لمو�د �لتي تقدم و�صف لهذه �لجر�ئم كافية للت�صدي لجريمة �لتحر�س �أم �أننا بحاجة �إلى ت�صريع خا�س.
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 الف�صل الأول 
م�صمون وعنا�صر جريمة التحر�ش

 �لمبحث �الأول
حماية �لمر�أة فى �لمو�ثيق �لدولية لحقوق �الإن�صان

لإ�صفاء  مو�د  �لدولية  �لمو�ثيق  من  �لعديد  وت�صمنت  �لن�صاء،  بق�صايا  �لدولي  �لمجتمع  �هتم 
�نتهاكا  تعد  �أنها  ذلك  خا�س،  باهتمام  بالن�صاء  �لجن�صي  �لتحر�س  ق�صية  حظيت  لذ�  للن�صاء،  �لحماية 
مبا�صرً� لحقوق �لن�صاء باعتبارهن ن�صاء ويعد تمييزً� على �أ�صا�س �لنوع وذلك وفقا لتفاقية �لأمم �لمتحدة 
للحد من جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �لمر�أة، وهو ما �أكدته �لعديد من �لمو�ثيق �لدولية �لتي �أكدت �حتر�م 

�لكر�مة �لإن�صانية، و�لم�صاو�ة بين �لب�صر ونبذ �لتمييز و�لعنف فى �لعديد من �لمو�د منها. 
�الإعالن �لعالمي لحقوق �الإن�صان 

�لكر�مة و�لحقوق. وهم قد وهبو� �لعقل  �أحر�رً� ومت�صاوين في  �لنا�س  )يولد جميع  �لمادة )1(: 
و�لوجد�ن وعليهم �أن يعاملو� بع�صهم �لبع�س بروح �لإخاء(.

�لمادة )3(: )لكل فرد حق في �لحياة و�لحرية وفى �لأمان على �صخ�صه(.

�لقانون  بحماية  �لتمتع  في حق  يت�صاوون  وهم  �لقانون،  �أمام  �صو�ء  )�لنا�س جميعًا   :)7( �لمادة 
دونما تمييز، كما يت�صاوون في حق �لتمتع بالحماية من �أي تمييز ينتهك هذ� �لإعالن 

ومن �أي تحري�س على مثل هذ� �لتمييز(.
�تفاقية �إلغاء جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �لمر�أة 

�لمادة )6(: )تتخذ �لدول �لأطر�ف جميع �لتد�بير �لمنا�صبة، بما في ذلك �لت�صريعي منها، لمكافحة 
جميع �أ�صكال �لتجار بالمر�أة و��صتغالل بغاء �لمر�أة(.

�لمادة )15(: )تعترف �لدول �لأطر�ف للمر�أة بالم�صاو�ة مع �لرجل �أمام �لقانون(.

�الإعالن ب�صاأن �لق�صاء على �لعنف �صد �لمر�أة: 

�أي فعل عنيف قائم على  "1" �لعنف )باأنه  �إعالن �لق�صاء على �لعنف �صد �لمر�أة، �لمادة  عرف 
�أ�صا�س �لجن�س ينجم عنه �أو يحتمل �أن ينجم عنه �أي �أذى �أو معاناة ج�صمية �أو جن�صية �أو نف�صية للمر�أة 
بما في ذلك �لتهديد باقتر�ف مثل هذ� �لفعل �أو �لإكر�ه �أو �لحرمان �لتع�صفي من �لحرية، �صو�ء وقع ذلك 

في �لحياة �لعامة �أو �لخا�صة. 
كما تن�س �لمادة �لثانية من �الإعالن على ما يلي:

ُيفهم بالعنف �صد �لمر�أة �أنه ي�صمل على �صبيل �لمثال ل �لح�صر ما يلي:
�لعنف �لج�صدي و�لجن�صي و�لنف�صي �لذي يحدث في �إطار �لأ�صرة، بما في ذلك �ل�صرب و�لتعدي  �أ. 
وختان  �لزوجة،  و�غت�صاب  بالمهر،  �لمت�صل  و�لعنف  �لإناث،  �لأ�صرة  �أطفال  على  �لجن�صي 
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�لإناث، وغيره من �لممار�صات �لتقليدية �لموؤذية للمر�أة، و�لعنف غير �لزوجي و�لعنف �لمرتبط 
بال�صتغالل.

ذلك  في  بما  �لعام،  �لمجتمع  �إطار  في  يحدث  �لذي  و�لنف�صي  و�لجن�صي  �لج�صدي  �لعنف  ب. 
وفي  �لعمل،  مكان  في  و�لتخويف  �لجن�صي،  و�لتحر�س  �لجن�صي،  و�لتعدي  �لغت�صاب، 

�لموؤ�ص�صات �لتعليمية و�أي مكان �آخر، و�لتجار بالن�صاء، و�إجبارهن على �لبغاء.
�لعنف �لج�صدي و�لجن�صي و�لنف�صي �لذي ترتكبه �لدولة �أو تتغا�صى عنه، �أينما وقع.  ت. 

�الإعالن �الإفريقي لحقوق �الإن�صان

�لمادة )4(: يحق لكل فرد �أن تكون حياته �ل�صخ�صية محل �حتر�م، ول يحق لأحد �ل�صتبد�د بهذه 
�لحقوق. 

�لمادة )1(: من �تفاقية وقف جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �لن�صاء: و�لتي تنظر �إلى للتحر�س باعتباره 
للن�صاء  �لإن�صانية  بالكر�مة  �ل�صرر  يلحق  �لعمل، حيث  �لم�صاو�ة في  �أ�صكال عدم  �أحد 
�لعمل،  �أماكن  في  �لقوة  عالقات  وخلل  �لجن�س  �أ�صا�س  على  �ل�صلطة  ��صتبد�د  نتيجة 
ويعتبر �لتحر�س �لجن�صي �صكال من �أ�صكال �لتمييز �لجن�صي، ويجب �أن تتم مو�جهته 

ح�صب مقت�صيات �لتفاقية.
ومع هذ� بقيت �لظاهرة مماثلة في كل �لمجتمعات، وتعذر �لحد من مخاطرها، بل تنامى مفعولها 
�لجتماعية  �لعد�لة  معايير  �إر�صاء  وجهود  �لتنمية  جهود  على  �لو�قعة  �ل�صلبية  �آثاُرها  وت�صاعدت 

و�لقت�صادية و�ل�صيا�صية.
�لعنف �صد  على  للق�صاء  دولية  تبنى حملة  �إلى  عام 2007  �لمتحدة  لالأمم  �لعام  �لأمين  دعا  مما 

�لمر�أة.
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 �لمبحث �لثانى
�لتحر�س �لجن�صي كعنف �صد �لمر�أة

�أواًل: �لمق�صود بالتحر�س �لجن�صي

�لتحر�س �لجن�صي هو تطفل ذو طابع جن�صي غير مرغوب وغير مرحب به، يت�صمن مجموعة من 
تلميحات  تت�صمن  �أن  �لممكن  من  �لتي  �لحادة  �لم�صايقات  �إلى  �لب�صيطة  �لنتهاكات  من  بد�ية  �لأفعال 
لفظية و�صوًل �إلى �لن�صاطات �لجن�صية، ويعد �صكاًل من �أ�صكال �لتفرقة �لعن�صرية غير �ل�صرعية، كما يعد 

عنفًا �صد �لمر�أة لما ينطوي عليه من �أ�صكال �لإيذ�ء �لج�صدي و�لنف�صي. 
كما يوجد تعريفات �أخرى منها �أنه محاولة ��صتثارة �الأنثى جن�صياً بدون رغبتها 

ولي�س من �ل�صروري �أن يكون �صلوكًا جن�صيا معلنا �أو و��صحًا، بل قد ي�صمل تعليقات ومجامالت 
غير مرغوب فيها مثل �لتتبع، �ل�صفير، �لعرو�س �لجن�صية، �لأ�صئلة �لجن�صية �ل�صخ�صية �إ�صافة لالإيماء�ت 
�لجن�صية، و�لر�صوم �لجن�صية و�للم�صات غير �لمرغوب فيها، وكلها �أ�صكال من �لإيذ�ء و�لتحر�س �لجن�صي 
�لتي يمار�س بها مجموعات قوية هيمنتها على �لمجموعات �لأ�صعف وعادة ما تكون من �لرجال للن�صاء.

ويحدث  �لبريئة.  غير  �لمجامالت  �أو  �لتليفونية  �لمحادثات  �أو  �لكالم  �أو  �للم�س  بذلك  وي�صمل 
�لتحر�س عادة من رجل ي�صت�صعر �لقوة بالن�صبة لالأنثى �صو�ء في �ل�صارع م�صتغاًل لثقافة �ل�صمت لدى 
�لن�صاء �أو في �لأماكن �لمغلقة بناء على عالقات قوى غير متكافئ �لمدر�س و�لتلميذة، �لطبيب و�لمري�صة 

�أو حتى د�خل نطاق �لأ�صرة.
وتتعدد �أ�صكال �لتحر�س منها ما هو لفظي ومنها هو ج�صدي، فالتحر�س �للفظي على �صبيل �لمثال 
قد ياأخذ �صكل �لتعليقات و�لنكات ذ�ت �لطابع �لجن�صي �لتي يعتمد �لمتحر�س �إقحامها في �لكالم �أثناء 
�لحو�ر، وقد ت�صمل �أي�صا �لمعاك�صة �للفظية �لمبا�صرة و�لو�صف �لإباحى للمر�أة و�لحديث عن تفا�صيل 
�لحياة �لجن�صية �لخا�صة. وقد تاأتى في �صكل مكالمات تليفونية جن�صية �أو�لكترونية )�لما�صنجر �لبريد 
�أما �لتحر�س غير �للفظي فتعك�صه تعبير�ت �لوجه و�لنظر�ت ذ�ت �لطابع �لجن�صي �لتي  �للكتروني(. 
يركز �صاحبها على �لنظر �إلي �لج�صد �أو بع�س �لمناطق به وكذلك �لحركات �لج�صدية �لتي ت�صل �أحيانا 
�لجن�صي،  �لطابع  ذ�ت  و�لمل�صقات  لل�صور  و�لتعري�س  �لتنا�صلية،  �لأع�صاء  وك�صف  )�لتعري(  �إلى 
�أنو�ع  �أخطر  من  �لفتاه  �صير  ومتابعة خط  �لمالحقة  وتعتبر  �لمثيرة،  �أو  �لعالية  �لأ�صو�ت  و��صتخد�م 
�لتحر�س غير �للفظي �لذي ترتبك �أمامه �أي فتاة وينتابها �إح�صا�س كبير بالخوف وتعجز فى كثير من 

�لأحيان عن �لإف�صاح عما يحدث لها �أو طلب �لنجدة. 
ويبقى �لتحر�س �لج�صدي وتندرج تحته �لممار�صات �لفا�صحة كالتالم�س و�لحتكاك با�صتخد�م 
ب�صهولة  ت�صمح  ل  بدرجة  و�ل�صحية  �لجاني  بين  ملحوظ  ب�صكل  �لم�صافة  وتقارب  �لج�صدية  �لأع�صاء 

�لحركة و�إغالق �لطريق �أمامها لإجبارها على �لتالم�س �لج�صدي و�أخيرً� محاولة هتك �لعر�س. 
�أو  �إلى طعام  �أي�صا لت�صمل �لإ�صر�ر على دعوة �لأنثى  �أ�صكال �لتحر�س  وفى مجال �لعمل تتعدد 
�أو  �لعمل  �إلى  �أو  �لمنزل  �إلى  �لأنثى  تو�صيل  على  �لإ�صر�ر  �لمتكرر،  �لرف�س  برغم  نزهات  �أو  �صر�ب 

�لدر��صة مع عدم وجود �صرورة لذلك. 
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تد�عيات �لتحر�س �لجن�صي على �ل�صحية و�لمجتمع و�الآثار �لنف�صية للتحر�س �لجن�صي

و�لقلق  �لإحباط،  منها  و�لتي  �لمتحر�س  �صحايا  بها  ت�صاب  �لتي  �لنف�صية  �لآثار  من  عدد  هناك 
و�لعار،  بالذنب  �إح�صا�س  مزعجة،  و�أحالم  �لنوم  في  ندرة  ع�صبي،  وتوتر  �صغط  �لرعب،  من  ونوبات 
�صد�ع، �إرهاق و�نعد�م للد�فع، م�صكالت تنظيم �لوقت كن�صيان �لمو�عيد، م�صكالت في �لمعدة و�صعوبة 
في �له�صم، عدم �لنتظام في �لأكل )زيادة �لوزن �أو نق�صانه( �لإح�صا�س بالغ�صب و�لكر�هية للمتحر�س، 
�لإح�صا�س بال�صعف و�لهو�ن، زيادة �صغط �لدم، عدم �لثقة بالنف�س، عدم �لثقة بالآخرين وم�صكالت في 

�لدخول في عالقات جن�صية، �لختالل �لوظيفي للجن�س، �نعز�ل و�ن�صحاب، محاولة �لنتحار.
ويزد�د �لأمر تعقيد� عندما تدرك �ل�صحية عدم وجود �أي �صند قانوني من �لممكن �لرتكاز عليه 

لوقف �لتحر�س وي�صبب هذ� �لأمر قدر� �آخر من �لمعاناة)10(. 
وقد ل ي�صترط �أن ينتج عن �لتحر�س كل �لأعر��س �ل�صابقة غير �أنه من �لممكن �أن ت�صاب �ل�صحية 

بو�حدة �أو �ثنين منها، كما من �لممكن �أن تنتج عن عدد مت�صافر من �لأ�صباب)11(. 
ومن خالل در��صة "غيوم فى �صماء م�صر" �لتي �أجر�ها �لمركز على عينة من �لن�صاء �لم�صريات 
وجدنا �أن 59.4% من �لعينة �صعرن بالغ�صب �ل�صديد عند تعر�صهن للتحر�س، كما �أكدت 19.5% �أنهن 
بالإحر�ج  12.9%�صعرن  وقت،  �أي  فى  �لجن�صي  بالتحر�س  مهدد�ت  و�أنهن  و�لألم  بالخوف  �صعرن 
و�لخجل،، 5.6% �صعرن بال�صطر�ب )حالت �ل�صد�ع، �صعوبة في �لنوم، �أحالم �صيئة(، كما نجد �أن 
3.0% ُلمن �أنف�صهن على تعر�صهن للتحر�س، كما �أكدت 41.1% من �لأجنبيات �أنهن �صعرن باأن م�صكلة 
�لتحر�س �لجن�صي تهددهن �أينما ذهبو� �إلى �أي مكان، كما �أ�صارت 35.5% من �لأجنبيات �أنهن �أح�ص�صن 
بالرتباك وعدم �لقدرة على �لت�صرف، و�أخيرً� �أ�صارت 9.2% من �لم�صريات �إلى �أنهن �صعرن بالكتئاب.

 �لتد�عيات �الجتماعية للتحر�س

�أي  فى  �لجن�صي  بالتحر�س  و�لتهديد  �لأمان  بعدم  �لن�صاء  �صعور  فاإن  �لجتماعي  �لم�صتوى  على 
زمان �أو مكان، يوؤثر عليهن �صلبًا ويجعلهن غير قادر�ت على �لثقة فى �لآخرين �أو �لتعامل مع �لجن�س 
�لآخر، ومن ثم عدم تكيفها فى مجتمعها، مما قد يوؤدى �إلى تقليل وتحجيم م�صاركة �لمر�أة فى �لحياة 

�لعامة.
وقد ك�صفت نتائج در��صة غيوم فى �صماء م�صر �أن 43.7% من �لن�صاء �أكدن �أن تعر�صهن للتحر�س 
�أكدت  �أثر على ثقتهن بالآخرين)12(، كما  �لتحر�س �لجن�صي  �أثر بالفعل على حياتهن، وترى 50.5%�أن 

42.0% �أن �لتحر�س �أثر فى طريقه تعاملها مع �لآخرين.
�أن  وجد  و�لخا�صة  �لعامة  �لأماكن  بع�س  فى  بالأمان  عامة  ب�صفة  �لن�صاء  �إح�صا�س  مدى  وحول 
83.9% من عينة �لدر��صة ل ي�صعرن بالأمان فى �ل�صارع، و�أ�صارت 83.8% �إلى �أنهن ل ي�صعرن بالأمان 

www. Dr-zucconi.it :10( باولو وز�كوين "در��سة باإيطالية" للمزيد(

www.sexualharassmentsupport.org 11( �أثر �لتحر�ص �جلن�سي(

)12( )خالنى طول ما �أنا ما�سية خايفة من �للى حو�ليا, حتى ملا �أركب �مليكروبا�ص خالنى طول ما �أنا قاعدة قلقانة من �للى 

جنبى ومن �للى ور�يا( �سهادة من �إحدى �ملبحوثات. 
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فى �لمو��صالت �لعامة، �أما �أماكن �لعمل فقد �أكدت 27.0% �إلى �أنهن ل ي�صعرن بالأمان فى �أماكن �لعمل.
�لتد�عيات �لمالية و�القت�صادية للتحر�س �لجن�صي

�صو�ء،  حد  على  و�لمجتمع  �ل�صحية  من  تنال  خطيرة  و�قت�صادية  مالية  �آثار  �لجن�صي  للتحر�س 
وقد ركزت �أغلب �لبحوث على �لآثار �لقت�صادية فى مجال �لعمل. فقد تح�صد �صحية �لتحر�س �لجن�صي 
بع�س �لخ�صائر �لقت�صادية مثل �لح�صول على رو�تب �أقل �أو ترك �لعمل دون �إحر�ز �لم�صتحقات �أو ُتنقل 
لمحال عمل �أخرى. وتعانى �لمنطقة �لعربية من قلة �لدر��صات �لتى تتناول بالر�صد �لآثار �لقت�صادية 
للتحر�س بالن�صاء ولكن على �لم�صتوى �أعلنت �لحكومة �لفيدر�لية بالوليات �لمتحدة عن خ�صارتها لـ 4.4 

مليون من �لرو�تب من عام 1992ـــ1994 ب�صبب �لتحر�س �لجن�صي.
حيث  �لعالمي،  و�لقت�صاد  �لموظفين  من  كل  على  �صلبا  للتحر�س  �لقت�صادية  �لتكلفة  وتوؤثر 
للموظفين،  �لمتكرر  �لتغيب  �رتفاع ن�صب  �لخ�صارة عن طريق  �إحر�ز هذه  �لجن�صي في  �لتحر�س  ي�صهم 
�إ�صافة لكلفة عدم  �إ�صافة ل�صعف �لإنتاج، و�عتالل �ل�صحة و�لمعا�س �لمبكر،  وعدم �لر�صا عن �لعمل، 
�لإح�صا�س بالأمان. وفي �لوليات �لمتحدة تبين �أن �لتمادي في تجاهل �لتحر�س �لجن�صي من �لممكن �أن 
يوؤدى �إلي تغريم �أ�صحاب �لعمل قر�بة 6.7 مليون دولر بالعام �لو�حد، �إ�صافة للكلفة �لمدفوعة في طلب 
�لتقا�صي و�لم�صاعدة �لقانونية. وفي �أوروبا، تم ر�صد �إقبال �أعلى للن�صاء في �لتبليغ على �لتحر�س في 

�أماكن �لعمل عن غيرهم.
وهناك تد�عيات �أكثر خطورة للتحر�س �لجن�صي و�لتي من �صاأنها �لأ�صر�ر بالقت�صاد�ت �لقائمة 
جلب  على  منها  كبير  جزء  يعتمد  و�لتي  كم�صر  دولة  �قت�صاديات  �لمثال  �صبيل  �ل�صياحة،فعلى  على 
من  �لن�صاء  من  رعاياها  حذرت  �لدول  من  عددً�  �أن  �ل�صياحة  وكالت  من  �لعديد  �أكدت  حيث  �ل�صياحة، 
�لتحر�س �لجن�صي في م�صر، حيث تم توجيه ن�صائح تتعلق بالملب�س و�ل�صلوك �لآمن �أو �لمف�صل لل�صارع 

�لم�صري.
�أما �لمنتديات �لليكترونية �لخا�صة بال�صياحة، فقد �أ�صبح من �لممكن �أن تقر�أ عليها �لعديد من 
ق�ص�س �لن�صاء �لالتي تعر�صن للتحر�س �لجن�صي. و�أ�صبح لدى �ل�صائحات �لأجنبيات تخوف مما تروجه 
�ل�صائدة. وتكمن  �لم�صرية  �لقيم  تتناق�س مع  �لم�صرية من �صور نمطية مبالغة  �لإعالم  بع�س و�صائل 
في  �لجن�صي  �لتحر�س  من  �لحذر  بتوخي  �لن�صح  تقديم  وتمادي  ��صتمر�ر  مع  �لتد�عيات  هذه  خطورة 
م�صر، فقد ت�صبح م�صر من �لدول �لأقل جذبًا لل�صياحة. �لأمر �لذى دفع وزير �ل�صياحة �لم�صري �إلى 
�إطالق حملة قومية لجذب �ل�صياحة و�لتوعية بخطر �لتحر�س �لجن�صي كاأحد �أهم دو�عي طرد �ل�صياحة 

و�أكثر �لعو�مل �إ�صر�رً� باقت�صاديات �لبالد)13(. 

 www.viviansalama.wordpress.com 13(  مرمي فام "�لتعليم و�الإيذ�ء يف �آن و�حد", �حلملة �مل�رصية �سد �لتحر�ص(
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 �لمبحث �لثالث
�أ�صباب �لتحر�س �لجن�صي �صد �لمر�أة

�لجن�صي،  للتحر�س  �لموؤدية  لالأ�صباب  �لنظري  �لتاأ�صيل  في  ندرة  نجد  �لم�صكلة  لحد�ثة  نظر� 
�إ�صهامات و�صفية  بتقديم  �هتمت  �لجن�صي  �لتحر�س  در��صات  �أغلب  وهيز" باأن  "تنجري  روؤية  فح�صب 
�لن�صوية  للمد�ر�س  �لنظرية  �لأطر  لأ�صبابه. ووفق  تتعر�س  ولم  �لجن�صي  �لتحر�س  ونماذج من  لأ�صكال 
�لتحر�س �لجن�صي وحتمية وجود  �أ�صكال  �لمبدئي بين  و�لجتماعية و�لنف�صية فقد تم رف�صت �لرتباط 

�صفات محددة تتعلق بها)14(.
ويوجد خم�س نظريات �أ�صا�صية �صاهمت في �صياغة �لتحر�س �لجن�صي وهى �لنظرية �لبيولوجية 

و�لتنموية و�لمر�صية �إ�صافة ل�صتغالل �ل�صلطة �لثقافية �أو �لجتماعية – �لثقافية. 
�لنظرية �لبيولوجية

�لختالفات  حجم  ي�صهم  حيث  �لجن�صين،  بين  �لج�صدية  �لختالفات  على  مبنية  �لنظرية  هذه 
هذه  وتفتر�س  بالإناث.  مقارنة  وعنفا  قوة  �أكثر  �لذكور  جعل  في  �لجن�صين  بين  و�لج�صدية  �لهرمونية 
في  �ل�صحية  موقع  �لإناث  تحتل  حين  فى  �لجرم،  باقتر�ف  يقومون  من  عادة  هم  �لذكور  �أن  �ل�صيغة 

حو�دث �لتحر�س �لجن�صي.
�لنظرية �لتنموية

�أنه عادة ما تتعلم �لنا�س كيف تتو��صل وتعبر عن �أحا�صي�صها خالل تفاعالت  ترى هذه �لنظرية 
�إلي  �جتماعية. وغالبا ما يوؤدي �لفتقار لفر�س �لتعبير عن �لم�صاعر من خالل فر�س �جتماعية متاحة 

�لتورط في حو�دث تحر�س.
�لنظرية �لمر�صية

وترجع هذه �لنظرية �صبب �لتحر�س �لجن�صي لتعر�س �لأفر�د ل�صدمة كونهم وقعو� �صحايا للفعل 
نف�صه لأ�صباب فردية �أدت لفتقادهم �لقدرة على �لتمييز ودفعت بهم للقيام بال�صلوك نف�صه مع �لآخرين.

نظرية ��صتغالل �ل�صلطة 
تقوم هذه �لنظرية على ثالث نظريات فرعية توؤ�صل للتحر�س �لجن�صي باعتباره �آلية تتيح للذكور 

�ل�صيطرة على �لإناث. 
�إكر�ه  �لجاني هو  د�فع  ي�صبح  �لإكر�ه. حيث  �أ�صكال  �أحد  �لجن�صي  �لتحر�س  يعد  �الأولي: حيث 

�ل�صحية على منحه �متياز� جديدً� خا�صًا به.
�لثانية: وهي تتعلق بما ي�صطلح عليه بـ "��صتغالل �ل�صلطة �لمنظم" و�لتي يختلف �لأفر�د فيما 
بينهم حول مدى كفاءة ��صتغالل �ل�صلطة في �لعمل و�لتي في �لأغلب ت�صتند �إلي قو�عد وقو�نين، ولأن 
عادة ما ي�صغل �لرجال �لوظائف �لعليا بالموؤ�ص�صات، �أ�صبح لهذ� دوره في جعلهم في مكانة ت�صمح لهم 

با�صتغالل �ل�صلطة. 

)14( �ساندي ولي�ص: �جلندر و�لتحر�ص �جلن�سي, �لن�رصة �ل�سنوية لعلم �الجتماع, �لعدد 25 )1999( �سفحات 169- 190. 
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�لهيمنة  باأن  تفتر�س  و�لتي  �لجتماعية"  �ل�صلطة  "��صتغالل  حول  وهي  و�الأخيرة:  �لثالثة 
�لذكورية هي �ل�صبب �لرئي�صي للتحر�س �لجن�صي. وت�صير هذه �لنظرية لحو�دث �لتحر�س �لجن�صي �لتي 

تعر�صت لها �لطبيبات من قبل مر�صاهن �لذكور ومثلها مع �لمدر�صات من قبل طالبهن �لذكور. 
�لنظرية �لثقافية 

هناك �لعديد من �لنظريات �لثقافية و�لتي تعمل على تف�صير �لتحر�س �لجن�صي. على �صبيل �لمثال 
منهج فرويد، و�لذي يرجع �لتحر�س لف�صل �ل�صيطرة على قوى �ل�صر �لكامنة بالنف�س �لب�صرية "علم نف�س 

فرويد حول �لموت".
�لجتماعي  �ل�صتغالل  بنظرية  ب�صدة  ترتبط  و�لتي  �لنقدية"  "�لنظرية  �إلي  ي�صير  من  وهناك 
�لنظريتين  �لثقافية. وكلتا  �لمد�ر�س  �ل�صوء على عديد من  �لنقدية  �لنظرية  يلقي منهج  بال�صلطة، حيث 
مثل ظو�هر  تماما  �لكبرى  �لمجتمعات  في  �لجن�صي  و�لعتد�ء  �لعنف  �لجن�صي مو�صع  �لتحر�س  ت�صع 

تالعب �لإعالنات و�لنزوع لال�صتهالك)15(.

)15(  فيالري يل وربرت جرونيجر و�إلينور لني و�إيك�سنيجايل �سني: ثقافة �لتحر�ص �جلن�سي يف �ملد�ر�ص �لثانوية, جريدة 

�لتعليم �الأمريكي, �لعدد 33 رقم 2 )�سيف 1996( �سفحات 417-383. 
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 الف�صل الثانى 
الردع القانوني للجريمة فى

 الت�صريع الم�صري والت�صريعات العربية
يعتبر �لتحر�س �لجن�صي جريمة عنف ولي�س جريمة جن�صية فقط، حيث ي�صتخدم �لمتحر�س �لجن�س 
كو�صيلة لإلحاق �لمعاناة �لتي ي�صببها لل�صحية من جر�ء �لعنف و�لإذلل �لذي يفر�صه عليها، وهو غالبا 
ما يترك �ألمًا معنويًا ونف�صيًا على �ل�صحية، ويرجح �لكثيرون �أن �نت�صار هذه �لجريمة موؤخر� يرجع �إلى 
غياب �لردع �لأمني و�لقانوني �لناتج عن عدم وجود ت�صريع خا�س بهذه �لجريمة فى �أغلب �لت�صريعات 
"ل  �أنه  هي  �لعقابية  �لفل�صفة  فى  �لر��صخة  �لقانونية  �لقاعدة  �أن  يوؤكدون  �لفقهاء  و�أن  ل�صيما  �لعربية 
جريمة ول عقوبة �إل بن�س" �لأمر �لذي خلق جدل قانونيا و��صعا وطرح �لعديد من �لت�صاوؤلت، هل غياب 
�أم �أن هذه �لجريمة يمكن مالحقتها  �أنه فعل مباح  �لن�س بالعقاب على كل من قام بفعل �لتحر�س يعنى 
من خالل مو�د �أخرى فى قانون �لعقوبات �صو�ء �لم�صري �أو �لت�صريعات �لجنائية �لعربية، وهل هذه 
�لمو�د كافية �أم �أننا فى حاجة �إلى ت�صريع خا�س، و�صوف نحاول فى هذ� �لف�صل �لنظر �إلى �لت�صريعات 
�لعربية من خالل در��صة مقارنة مع �لمو�د �لتي تعالج �أ�صكال �لتعدي �لجن�صي على �لمر�أة �أو تحت عنو�ن 

�لجر�ئم �لجن�صية، فى �لقانون �لم�صري و�لت�صريعات �لعربية.
 �لمبحث �الأول

�لجر�ئم �لجن�صية فى �لقو�نين �لعربية
تعالج ت�صريعات وقو�نين �لعقوبات �لتعدي �لجن�صي على �لمر�أة في و�صف عدد من �لجر�ئم مثل 
�لغت�صاب، هتك �لعر�س، �لفعل �لفا�صح و�لتعر�س لأنثى في �لطريق �لعام �أو مكان مطروق، و�لتحري�س 
على �لف�صق، وهناك جر�ئم �أخرى لن نتناولها في هذه �لدر��صة، لأنها تخرج على نطاق �لدر��صة وهى 

جر�ئم �لدعارة و�لزنا و�لتحري�س على �لفجور.
�لمطلب �الأول

جريمة �الغت�صاب
 1. تتعدد �لمو�د �لخا�صة بجريمة �لغت�صاب فى �لت�صريعات �لعربية �صو�ء كانت �ل�صحية بالغة �أم 
قا�صرً� و�لحالت �لتي ت�صتوجب �لت�صديد فى �لعقاب كاأن يكون �لمغت�صب من �أقارب �لمجني 
عليها �أو ممن يتولون تربية �ل�صحية ومالحظاتها ممن له �صلطة عليها. وتعرف جريمة �لغت�صاب 
باأنها �ت�صال رجل بامر�أة �ت�صال جن�صيا دون ر�صا �صحيح منها بذلك، ويعد �لغت�صاب �أ�صد 
جر�ئم �لعتد�ء �لجن�صي �صد �لمر�أة �ل�صحية وهو ي�صكل �عتد�ًء متعددً� على �لمر�أة فهو �إكر�ه 
�ل�صحية على �صلوك جن�صي لم تتجه �إليه �إر�دتها في�صادر بذلك حريتها �لجن�صية، وهو �عتد�ء 
�ألم  �إيقاع  �إلى  �لعامة للمجني عليها، و�عتد�ء على حرمة �لج�صد وح�صانته يوؤدى  على �لحرية 

بدني ونف�صي على �ل�صحية. 
لذلك ت�صل �لعقوبة فى �لقانون �لم�صري)16( �إلى �ل�صجن �لموؤبد �أو �لإعد�م فى حالة تو�فر ظرف 
�أو �ل�صجن �لم�صدد،  �أو له عليها �صلطة معنوية  م�صدد �أى �أن تكون �لجريمة وقعت ممن يقوم بتربيتها 

)16( حيث تن�ص �ملادة 276 عقوبات على �أن "من و�قع �أنثى بغري ر�ساها يعاقب بال�سجن �ملوؤبد �أو �مل�سدد, فاإذ� كان �لفاعل 

من �أ�سول �ملجني عليها �أو �ملتولني تربيتها �أو مالحظتها �أو ممن لهم �سلطة عليها �أو كان خادما باالأجرة عندها �أو عند 
من تقدم ذكرهم يعاقب بال�سجن �ملوؤبد" 
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ففى �لقانون �لكويتي فيعاقب بال�صجن خم�س ع�صرة �صنة وغر�مة، ويتم �لت�صديد للموؤبد فى حالة تو�فر 
�لظروف �لم�صددة كاأن يكون من �أقاربها �أو ممن له �صلطة عليها)17(. 

�أما �لقانون �لأردني فقد حدد فارقا بين مو�قعة �أنثى كون هذه �لأنثى زوجته �أم من �لغير، وقد 
�صدد �لعقوبة �إلى �لإعد�م �إذ� كانت �ل�صحية �أقل من خم�صة ع�صرة �صنة، و�لأ�صغال �ل�صاقة �لموؤقتة لمدة ل 
تقل عن ع�صر �صنو�ت، �أما �إذ� �أكملت خم�س ع�صرة �صنة ولم تكمل ثماني ع�صرة �صنة تكون �لعقوبة �أ�صغاًل 
�صاقة موؤقتة مدة ل تقل عن خم�س �صنو�ت)18(، وحذت �أغلب �لت�صريعات �لعربية نف�س حذو �لت�صريعات 

�صالفة �لذكر.
�لمطلب �لثانى

جريمة هتك �لعر�س

جر�ئم هتك �لعر�س �صو�ء كان با�صتخد�م �لقوة فى �صورته �لم�صددة �أو �لب�صيطة، �أو هتك   .1
بحياء  �لج�صيم  �لعمدى  �لإخالل  هو  باأنه  �لعر�س  هتك  تعرف  �لقوة  ��صتخد�م  بدون  �لعر�س 
�لمجني عليه بفعل يرتكب على ج�صمه، ويم�س فى �لغالب عورة فيه. ويعرف بع�س �لفقهاء)19( 
�أركانها �لخا�صة بها: �لجريمة �لأولى هي  هتك �لعر�س باأنه جريمتان متميزتان، ولكل منهما 
و�لحق  تهديد،  �أو  قوة  دون  �لعر�س  هتك  �لثانية  و�لجريمة  �لتهديد،  �أو  بالقوة  �لعر�س  هتك 
�ت�صاًل  يفتر�س  ل  �لعر�س  هتك  �أن  من  �لرغم  فعلى  �لجن�صية،  �لحرية  هو  هنا  عليه  �لمعتدى 
جن�صيًا بين �لجاني و�لمجني عليه �إل �أنه يفتر�س فعاًل جن�صيًا كما فى جريمة �لغت�صاب، فالفعل 
�لمخل بالحياء على نحو ج�صيم هو بح�صب �لمجرى �لعادي لالأمور تمهيد لت�صال جن�صي �أو على 
�لأقل يعمل على �إثارة �لمجني عليه جن�صيا �إثارة هو ل يرغب فيها �أو دون �إر�دته، وبالإ�صافة 
�إلى ذلك فهذه جريمة تنطوي على م�صا�س بال�صرف وح�صانة �لج�صم و�لحرية ب�صفة عامة. وقد 
جرمت قو�نين �لعقوبات في م�صر و�لبلد�ن �لعربية جريمة هتك �لعر�س، ففي م�صر خ�ص�س 
�لم�صرع ن�س �لمادة)20( 268 تجريم هتك �لعر�س بالقوة �أو �لتهديد بها وحددتها فى حالتين 
�لأولى �أن يكون �ل�صحية بالغًا و�لثانية فى حالة �إن لم يبلغ �ل�صاد�صة ع�صرة من �لعمر وتدرجت 
�لعقوبات من �ل�صجن �لم�صدد �إلى �لموؤبد، ون�س قانون �لعقوبات �لكويتي فى �لمادة 191)21(

�أو باحليلة, يعاقب باحلب�ص مدة ال  �أو بالتهديد  �أنثى بغري ر�ساها, �سو�ء باالإكر�ه  "من و�قع  )17( تن�ص �ملادة 186 عقوبات 

جتاوز خم�ص ع�رصة �سنة, ويجوز �أن ت�ساف �إليها غر�مة ال جتاوز خم�ص ع�رص �ألف روبية. فاإذ� كان �جلاين من �أ�سول �ملجني 
عليه �أو من �ملتولني تربيتها �أو رعايتها �أو ممن له �سلطة عليها �أو كان خادما عندها �أو عند من تقدم ذكرهم, كانت �لعقوبة 

�حلب�ص �ملوؤبد.
)18( يعاقب قانون �لعقوبات �الأردين فى �ملادة 292 كل من "1- و�قع �أنثى )غري زوجه( بغري ر�ساها �سو�ء باالإكر�ه �أو باحليلة 

�أقدم على �غت�ساب فتاة مل تتم  �ل�ساقة �ملوؤقتة مدة ال تقل عن ع�رص �سنو�ت 2-كل �سخ�ص  �أو باخلد�ع عوقب باالأ�سغال 
�خلام�سة ع�رصة من عمرها يعاقب باالإعد�م.

)19( ر�جع فى هذ� �لدكتور حممود جنيب ح�سنى – �رصح قانون �لعقوبات – �لق�سم �خلا�ص طبعة 1981 �ص 329 وما بعدها 

)20( �ملادة 268 تن�ص على �أن" كل من هتك عر�ص �إن�سان بالقوة �أو بالتهديد �أو �رصع يف ذلك يعاقب بال�سجن �مل�سدد من ثالث 

�سنني �إىل �سبع �سنني, و�إذ� كان عمر من وقعت عليه �جلرمية �ملذكورة مل يبلغ �ست ع�رصة �سنة كاملة �أو كان مرتكبها ممن 
ن�ص عليهم فى �لفقرة �لثانية من �ملادة 267 يجوز �إبالغ مدة �لعقوبة �إىل �أق�سى �حلد �ملقرر لل�سجن �مل�سدد . و�إذ� �جتمع 

�ل�رصطان معا يحكم بال�سجن �ملوؤبد.
)21( �ملادة 191 عقوبات �لكويت "كل من هتك عر�ص �إن�سان باالإكر�ه �أو بالتهديد �أو باحليلة, يعاقب باحلب�ص مدة ال جتاوز ع�رص �سنو�ت. 
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�صياغة  وجاءت  �صنين،  ع�صر  تجاوز  ل  مدة  بالحب�س  �لعر�س  هتك  جريمة  �رتكاب  عقوبة  على 
كانو�  لمن  و�أي�صا  �لتهديد  �أو  �لقوة  ��صتخد�م  �صروط  فى  �لم�صرية  �ل�صياغة  بنف�س  �لمادة 
و�ل�صعودية  و�لأردن  و�لعر�ق  لبنان  قو�نين  و�تفقت  و�لقانونية  �لمعنوية  �لجاني  �صلطة  تحت 
و�لمغرب و�لجز�ئر مع نف�س �ل�صياغة و�إن لم تتماثل .ويعد �لإخالل �لج�صيم بالحياء هو �ل�صرط 
�لأ�صا�صي لقيام �لجريمة، �إذ� كان �لفعل ل يخل – فى ذ�ته بالحياء فال تقوم جريمة هتك �لعر�س 
حتى لو كان �صادر� عن باعث جن�صي . وتعد هذه نقطة مهمة للتفرقة بين جريمة هتك �لعر�س 
وجريمة �لتحر�س �لجن�صي، كما كان �لفارق بين �لغت�صاب وجريمتي هتك �لعر�س و�لتحر�س، 
�أن �لغت�صاب يتطلب في ركنه �لمادي �ت�صال جن�صيا �صريحا، بينما هذ� لي�س �صرطا فى هتك 
�لعر�س ول فى �لتحر�س �لجن�صي، كما �أن هتك �لعر�س تطلب �أن يكون خد�س �لحياء ج�صيما فاإن 

لم يكن ج�صيما ل تعد جريمة هتك عر�س حتى لو تو�فر �لباعث �لجن�صي.
وفى هذ� تقول محكمة �لنق�س �لم�صرية فى تحديد معيار �لتفرقة بين جر�ئم �لعر�س و�لتعدي 
و�لأفعال  بالحياء  �لمخل  �لفا�صح  �لفعل  عن  �لعر�س  هتك  بين  يميز  �لذي  �لأ�صا�صي  "�لفرق  �لجن�صي 
�أي�صا �أن تم�س عر�س �لغير حتى في حالة وقوعها من �صخ�س  �لمنافية لالآد�ب �لعامة �لتي من �صاأنها 
على نف�صه، هو �أن هتك �لعر�س يقع د�ئما على ج�صم �لغير ول ي�صمل �لأفعال �لتي تقع �إخالل)22( بالحياء 
�لجن�صية ومنها  �لعر�س وغيرها من �لجر�ئم  �أي�صا هناك فارق جوهري بين جريمة هتك  ب�صفة عامة، 
جريمة �لتحر�س �لجن�صي، فقد حددت محكمة �لنق�س فى �أحكامها معيار �لعورة حيث عرفت هتك �لعر�س 
�إلى ج�صم �لمرء وعورته" وتطبيقا لهذ� �لمعيار ق�صت �إحدى  "فعل عمدي مخل بالحياء ي�صتطيل  باأنه 
�أى جزء من  �أو تم�س يده  �أن يم�صك بها  �أن فعل �لمتهم �لذي قّبل بغتة فتاة فى وجنتها دون  �لمحاكم 

ج�صمها لي�س هتكا للعر�س و�إنما هو فعل فا�صح.
�لمطلب �لثالث

�لفعل �لفا�صح

1. �لفعل �لفا�صح �لعلني:

�أن  �لعلن، ويفهم من هذ�  يعد فعاًل فا�صحًا كل �صخ�س �رتكب فعاًل مخاًل بالحياء مع �مر�أة في 
�أركان جريمة �لفعل �لفا�صح في �لعلن هي �لفعل �لمخل بالحياء، و�صفة �لمجني عليها كامر�أة، و�لق�صد 
�لجنائي .وعلة �لتجريم في هذه �لجريمة هي �لعتد�ء على �لحرية �لجن�صية للمر�أة ومناطها هي حماية 

هذه �لحرية من �أن ينالها �لعتد�ء في �صورة ل تكفى لتقوم بها جريمة هتك �لعر�س.
�أن  �إل  تعد جريمة �لفعل �لفا�صح �إحدى �لجر�ئم �لقريبة من تعريف جريمة �لتحر�س �لجن�صي، 
هناك بع�س �لختالفات وهى تتكون من ركنين ركن مادي وركن معنوي �لق�صد �لجنائي وفى هذ� تقول 
محكمة �لنق�س �لم�صرية "�إن �لفعل �لمخل بالحياء هو �لذي يخد�س من �لمر�أة حياء �لعين و�لأذن")23(.

عليه حياء  �لمجني  في  يخد�س  �لذي  بالحياء  �لمخل  "�لفعل  �لم�صرية  �لنق�س  قالت محكمة  كما 

)22( نق�ص 28 �أكتوبر �سنة 1911 �ملجموعة �لر�سمية �ص13رقم 7�ص14

)23( نق�ص 22 نوفمرب �سنة 1928 جمموعة �لقو�عد �لقانونية ج1 رقم 17 �ص 32.
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لن�س  وفقا  �لمخل  �لفا�صح  �لفعل  هو  �لجريمة  لهذه  �لمادي  �لركن  فا�صح")24(  فعل  هو  و�لأذن  �لعين 
�لمادة 278 من قانون �لعقوبات �لم�صري)25( ولبد �أن تتو�فر فيه �لعالنية و�لركن �لمعنوي وهو �لق�صد 
�لجنائي �أي تو�فر �لعلم باأن يدرك �لجاني �أنه يرتكب جريمة بفعله �لمادي و�أن تتجه �إر�دته �إلى �رتكاب 

�لفعل �لفا�صح و��صتر�ط �لعالنية في �لفعل �لفا�صح.
ركن  تو�فر  �لقانون  ��صترط  �لأردن)27(  ففي  �لتعريف  نف�س  �لعربية)26(  �لقو�نين  في  تو�تر  وقد 
يمكن  عام  مكان  في  �لجريمة  �رتكاب  فمجرد  �لعامة  �لأماكن  على  �لفعل  عالنية  تقت�صر  ول  �لعالنية، 
�أحد،  ي�صاهده  لم  ولو  �لمتهم حتى  �ختاره  �لذي  �لمكان  �لعالنية من طبيعة  �صرط  ��صتخال�س  ب�صهولة 
�أماكن عامة بطبيعتها  �أنو�ع ثالثة،  �لعامة  �أن ي�صهده و�لأماكن  ��صتطاعة �صخ�س  �أنه كان في  �إذ يكفى 
)�لأماكن �لتي يمكن لأي �صخ�س دخولها(، و�أماكن عامة بالتخ�صي�س )�أماكن يتاح للجمهور دخولها في 
�أوقات معينة �ل�صينما على �صبيل �لمثال(، و�أماكن عامة بالم�صادفة، �أماكن بطبيعتها خا�صة ولكن ي�صمح 
للنا�س على وجه عار�س بدخولها كالمطاعم(. كما �أي�صا تقع �لجريمة لو تمت في مكان خا�س لكن يمكن 

لكل من كان خارجها �أن ي�صهد ما يجرى في د�خلها.
2. �لفعل �لفا�صح غير �لعلني:

جاء ن�س �لمادة 279)28( من قانون �لعقوبات �لم�صري ليجرم �لفعل �لفا�صح حتى لو كان فى 
غير عالنية، وي�صتخل�س من هذ� �لن�س �أن �أركان �لجريمة هي: �لفعل �لمخل بالحياء، و�صفة �لمجني عليه 
كامر�أة و�لق�صد �لجنائي، ويعنى هذ� �لبيان لأركان �لجريمة �نه �صو�ء �أن تكون �لمجني عليها ر��صية 
بالفعل �أو غير ر��صية به . لكن هذ� �لتحديد لأركان �لجريمة يتعار�س مع �لفكرة �لأ�صا�صية في جر�ئم 
�لعتد�ء على �لعر�س، �إذ هي فى جوهرها �عتد�ء على �لحرية �لجن�صية، وموؤدى هذ� �أن �لفعل لو �رتكب 
بالر�صا وفى غير علنية فال وجود لهذ� �لعتد�ء، وبالإ�صافة �إلى ذلك، فاإنه ي�صتفاد بمفهوم �لمخالفة �أنه 
�إذ� تطلب �ل�صارع فى هتك �لعر�س �نعد�م �لر�صا، وتطلب �لعالنية فى �لفعل �لفا�صح �لعلني، فاإن تو�فر 
�لر�صا و�نتفاء �لعالنية ي�صتتبعان بال�صرورة �نعد�م �لتجريم. ويقت�صى �أن ي�صاف �إلى �لأركان �لثالثة 

ركن عدم ر�صاء �لمجني عليها)29(. 
��صترط �لم�صرع فى هذه �لجريمة �صرطا لتحريك �لدعوى �لجنائية من قبل �لنيابة �لعامة بوجوب 
تقديم �صكوى من �لمجني عليها، لأنه ر�أى تقديم �لم�صلحة �لفردية هنا على �لم�صلحة �لعامة بحيث �إذ� 

)24( نق�ص 22نوفمرب �سنة 1928 جمموعة �لقو�عد �لقانونية ج1 رقم17 �ص23.

)25( ن�ص �ملادة 278 عقوبات- م�رص- كل من فعل عالنية فعال نا�سجا خمال باحلياء يعاقب باحلب�ص مدة ال تزيد على �سنة 

وغر�مة ال تتجاوز ثالثمائة جنيه.
)26( ن�ص �ملادة رقم198 من قانون �لعقوبات �لكويتي �أتى �إ�سارة �أو فعاًل فا�سًحا خماًل باحلياء يف مكان عام �أو بحيث ير�ه 

�أو ي�سمعه من كان يف مكان عام, يعاقب باحلب�ص مدة ال جتاوز �سنة و�حدة وبغر�مة ال جتاوز �ألف روبية �أو باإحدى هاتني 
�لعقوبتني. ن�ص �ملادة رقم273 من قانون �لعقوبات �ليمنى �لفعل �لفا�سح �ملخل باحلياء هو كل فعل ينايف �الآد�ب �لعامة 

�أو يخد�ص �حلياء ومن ذلك �لتعري وك�سف �لعورة �ملتعمد و�لقول و�الإ�سارة �ملخل باحلياء و�ملنايف لالآد�ب.
)27( ن�ص �ملادة 320 عقوبات –�الأردن- كل من فعل فعاًل منافيًا للحياء �أو �أبدى �إ�سارة منافية للحياء يف مكان عام �أو يف 

جمتمع عام �أو ب�سورة ميكن معها ملن كان يف مكان عام �أن ير�ه, يعاقب باحلب�ص مدة ال تزيد على �ستة �أ�سهر �أو بغر�مة ال 
تزيد على خم�سني دينار�ً.

)28( �ملادة 279 عقوبات –م�رص- يعاقب بعقوبة �لفعل �لفا�سح �لعلني كل من �رتكب مع �مر�أة �أمر� خمال باحلياء ولو فى غري عالنية. 

)29( لدكتور حممود جنيب ح�سنى – �ملرجع �ل�سابق – �ص 316 
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ما �صكتت �لمجني عليها عن �ل�صكوى وجب على �لهيئة �لجتماعية �أل تجيب �أي بالغ عن �لجريمة �لتي 
�أحد  �أو  �لعامة  �لنيابة  �إلى  مقامها  يقوم  من  �أو  عليها  �لمجني  بالغ  هنا  بال�صكوى  و�لمق�صود   . وقعت 
ماأموري �ل�صبط �لق�صائي �أو لمن يكون حا�صر� من رجال �ل�صلطة �لعامة فى حالة �لتلب�س طالبا �تخاذ 

�لإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة لتحريك �لدعوى قبل �لجاني)30(. 
�لفعل  كان  �صو�ء  �لفا�صح(  )�لفعل  �لجن�صي  �لعتد�ء  لكل جر�ئم  �لجريمتين  هاتين  �صمول  رغم 
علنيًا �أو غير علني، �إل �أن هناك حالت من جريمة �لتحر�س لم تت�صمنها ويمكن �أن تدخل فى �صكل �أخر 
مثل �ل�صب �لعلني �أو �لح�س على �لف�صوق �أو �لفجور، وفى هذ� قالت محكمة �لنق�س �لم�صرية "ي�صترط 
لتو�فر جريمة �لفعل �لفا�صح �لمخل بالحياء وقوع فعل مادي يخد�س في �لمرء حياء �لعين �أو �لأذن، �أما 
مجرد �لأقو�ل مهما بلغت من درجة �لبذ�ءة و�لفح�س فال يعتبر �إل �صبا، و�إذن فاإذ� كان �لحكم قد �عتبر 
�أن ما وقع من �لطاعن من قوله ب�صوت م�صموع ل�صيدتين يتعقبهما تعرفو� �إنكم ظر�ف تحبو� نروح �أي 
�صينما جريمة فعل فا�صح مخل بالحياء فاإنه يكون �أخطاأ و�لو�صف �لقانوني �ل�صحيح لهذه �لو�قعة �أنها 

�صب منطبق عليه �لمادتين )306،171( من قانون �لعقوبات.
�لمطلب �لر�بع

جريمة �لتحري�س على �لف�صق
هذه �لجريمة تتحقق بالقول �أو �لإ�صارة، فالركن �لمادي فيها يتم بتحري�س ي�صدر من �صخ�س قوًل 
�أو بالإ�صارة فى محل عام �أو مكان مطروق، وهذ� �لن�س ت�صمنته �أغلب �لت�صريعات �لعقابية �لعربية)31( 
وهذه �لجريمة وفقا للن�س �لم�صري �لمادة 269 يق�صد بالف�صق فيها �لأعمال �لجن�صية غير �لم�صروعة 
�أي م�صا�س  �إلى  �لتي تهدف  �لأفعال  ذلك من  �أو دون  بالمو�قعة  �صو�ء  �لرجل،  �أو  �لمر�أة  تقع من  �لتي 
�صهو�ني .فالف�صق تعبير عام له مدلول �أو�صع من تعبير "�لبغاء" فالبغاء يعنى �لفجور و�لدعارة وكالهما 
نوع من �رتكاب �لفح�صاء مع �لنا�س بغير تميز فاإن �رتكبه �لرجل فهو فجور و�إن قارفته �لأنثى فهو 
بالإ�صارة كل  و�لمر�د  و�لإ�صارة  �لقول  بو�صيلة معينة هي  �لتحري�س  يقع  �أن  �لقانون  وي�صترط  دعارة، 
�أنو�ع �لإيماء�ت و�لحركات �أيا كان �صكلها �لتي ت�صدر من �لجاني تجاه �لمارة، ويجب �أن يكون �لقول �أو 
�لإ�صارة د�ًل بذ�ته على �لغر�س وهو �لتحري�س على �لف�صق.وهذه �لجريمة ل ت�صترط �أن تقع على �أنثى، 
فهي يمكن �أن تقع على رجل .وبالتالي فهي ل ت�صلح لكي تكون خا�صة بجريمة �لتحر�س �لجن�صي �للفظي 
�لموجه للمر�أة ول ي�صترط �أن تكون عبارته حا�صة على �لف�صوق، كما ل تعد �صبا علنيا . وبالإ�صافة �إلى 
�أن يتو�فر  �أن يتو�فر �لركن �لمعنوي وهو  �إ�صارة للتحري�س يجب  �أو  �لركن �لمادي وهى �صدور قول 
للجاني �لعلم و�لإر�دة بتحقيق �لح�س على �لف�صق، وي�صتوي �أن ي�صل �لجاني �إلى تحقيق هدفه بتحري�س 
�لمارة على �لف�صق �أو ل يتحقق وفى �لحقيقة هذه �لمادة كانت تطبق فى �لغالب على �لن�صاء بتهمة ح�س 

)30( �مل�ست�سار �إيهاب عبد �ملطلب –مرجع �سابق - 157

)31( �ملادة 269 عقوبات-م�رص- يعاقب باحلب�ص مدة ال تزيد على �سهر كل من وجد يف طريق عام �أو مكان مطروق يحر�ص 

�ملارة على �لف�سق باإ�سار�ت �أو �أقو�ل, فاإذ� عاد �جلاين �إىل �رتكاب هذه �جلرمية خال �سنة من تاريخ �حلكم عليه يف �جلرمية 
�الأوىل فتكون �لعقوبة �حلب�ص مدة ال تزيد على �ستة �أ�سهر وغر�مة جتاوز خم�سني جنيها . �ملادة 198 عقوبات – �لكويت 
�أو ي�سمعه من كان يف مكان عام, يعاقب  �أو بحيث ير�ه  �أو فعاًل فا�سحًا خماًل باحلياء يف مكان عام  �إ�سارة  �أتى  من   –
 – �ملادة 404 عقوبات  �لعقوبتني  باإحدى هاتني  �أو  �ألف روبية  �سنة و�حدة وبغر�مة ال جتاوز  باحلب�ص مدة ال تتجاوز 
�لعر�ق- يعاقب باحلب�ص مدة ال تزيد على �سنة �أو بغر�مة ال تزيد على مائة دينار كل من جهر باأغاٍن �أو �أقو�ل فاح�سة �أو 

خملة باحلياء بنف�سه �أو بو��سطة جهاز يل وكان ذلك يف حمل عام 
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�لرجال على �لمو�قعة �أي �أن �لأنثى تعر�س نف�صها �أنها بهذ� �لتطبيق تخرج عن ق�صدنا في �لبحث عن 
�لن�صو�س �لتي يت�صمنها قو�نين �لعقوبات لمكافحة �لتحر�س، �لأمر �لذي يت�صح فى تطبيقات محكمة 
�لمتهمة كانت  �أن  �لمحقق فى مح�صره  �أثبته  ما  �إذ� كان  باأنه  �لمحكمة  �لم�صرية، حيث ق�صت  �لنق�س 
ت�صير بخالعة وت�صحك بدون د�ٍع وبا�صتهتار و�أنها �أ�صارت ل�صخ�س بالطريق بالح�صور �إليها فاإن هذ� 
لي�س فيه تحري�س على �لف�صق، �إذ �إن من حق �لمتهمة �أن ت�صير بالو�صع �لذي يالئمها وت�صحك وتبكى 
ح�صبما ت�صاء، كما �أن �لمادة ��صترطت �إن يكون �لتحري�س على �لف�صق موجها للمارة �إلى كل من تو�جد 
في �لطريق �لعام �صو�ء كان �لتو�جد عابرً� كمن يعبر �لطريق، �أو تو�جد بحكم �لم�صادفة وتاأ�صي�صا على 
يقع تحت طائلة  بعينه في مكان خا�س ل  �أو �صخ�س  ل�صديق  �لموجه  �لف�صق  على  �لتحري�س  فاإن  ذلك 
�أو �لغر�مة  �لعقاب وفقا لهذ� �لن�س .�لمالحظة �لأخيرة على هذه �لمادة هو �لعقوبة هي �لحب�س �صهر 

وفى حالة �لعود تزيد �لعقوبة �إلى �صتة �صهور.
�لمطلب �لخام�س

�لتعر�س الأنثى في طريق عام �أو مكان مطروق
�لن�س في �لمادة 306)32( من قانون �لعقوبات �لم�صري على تجريم �لتعر�س لأنثى بالطريق �لعام 
�لذي  بالتعديل  �إليها  و�أ�صيف  �لأنثى،  بالإ�صارة على وجه يخد�س حياء  �أو  بالقول  �لتعر�س  كان  �صو�ء 
�أدخل على �لمادة عام 1995 �لتعر�س عبر �لتليفون، �لجريمة هنا مادية ل �صكلية، لأن �لحدث �لمكون 
لها �صار ويتمثل فى خد�س حياء �أنثى فى طريق عام �أو مكان مطروق �أو عن طريق �لتليفون بقول �أو 
فعل يوجه �إليها، دون �أن يكون ما�صا بج�صمها. و�ل�صرر هنا �أدبي بالأ�صا�س وهو �إح�صا�س �لأنثى باأن 
حياءها قد خد�س، �لأمر �لذي يتوقف وجود� وعدما على �لمغزى �لجتماعي للقول �أو �لفعل ح�صب �لر�أي 
�لم�صتقر فى �لعرف �ل�صائد، وكونه طبقا لهذ� �لر�أي خاد�صا �أو غير خاد�س لحياء �أنثى)33( يلزم �أن يعبر 
�لمتهم تعبيرً� خاد�صا لحياء �لأنثى �أو ��صتخدم فيه حركة ج�صمية ع�صلية غير تحريك �لل�صان بالقول، 
ول يم�س بهذه �لحركة ج�صم �لأنثى، و�أن يكون ذلك �لتعبير غير بالغ �لفح�س بدرجة تجعله فا�صحا �أو 
مخال بالحياء، كاأن يحرك �لمتهم �أ�صابعه بطريقة معينة �أو حاجبيه باإ�صار�ت معينة يباغت بها �لأنثى، �أو 
يهز ر�أ�صه بطريقة معينة، �أو ي�صفر فى وجهها �صفير�، �أو يطلب �إليها �أن تركب معه بحجة �إي�صالها �إلى 
منزلها وبغر�س مناٍف للحياء في �لو�قع. ور�أينا �أن �لعقوبة هي �لحب�س و�صددت في حالة �لعود خالل 
�صنة من تاريخ �لحكم عليه في �لو�قعة �لأولى. كما �أن �لعقاب يقع حتى لو تمت �لجريمة عبر �لتليفون. 
ويتطلب تو�فر �لق�صد �لجنائي بعن�صريه �لعلم و�لإر�دة في �أن تتجه �إلى �إ�صد�ر قول �أو �لإ�صارة، ول 
عبرة هنا بالباعث فال �صاأن للباعث بالق�صد �لجنائي في�صتوي �أن �لق�صد �لجنائي هو ل�صبب �لم�صايقة �أو 
�لتهكم �أو �إ�صباع رغبة لديه �أو �لمدح �أو �ل�صطياد للف�صق، �أو �للهو، كل ذلك ل يوؤثر على قيام �لق�صد)34(.

)32( �ملادة 306 عقوبات – م�رص- يعاقب باحلب�ص مدة ال جتاوز �سنة وبغر�مة ال تقل عن مائتي جنيه وال تزيد على �ألف جنيه 

�أو باإحدى هاتني �لعقوبتني كل من تعر�ص الأنثى بالطريق �لعام �أو مكان مطروق. وي�رصى حكم �لفقرة �ل�سابقة �إذ� كان 
خد�ص حياء �الأنثى قد وقع عن طريق �لتليفون فاإذ� عاد �جلاين �إىل �رتكاب جرمية من نف�ص نوع �جلرمية �ملن�سو�ص عليها 
قى �لفقرتني �ل�سابقتني مرة �أخرى خالل �سنة من تاريخ �حلكم عليه فى �جلرمية �الأوىل تكون �لعقوبة �حلب�ص وغر�مة ال 

تقل عن خم�سمائة جنيه وال تزيد على ثالثة �آالف جنيه �أو �إحدى هاتني �لعقوبتني.
)33( �مل�ست�سار �إيهاب عبد �ملطلب – مرجع �سابق- �ص 251 وما بعدها.

)34( ر�جع فى هذ� �مل�ست�سار �إيهاب عبد �ملطلب – مرجع �سابق.



التحر�ش الجن�سي في المنطقة العربية 122

 �لمبحث �لثاني
تحليل نقدي للت�صريعات �لجنائية �لعربية ب�صاأن مكافحة �لتحر�س �لجن�صي �صد �لمر�أة

تت�صمن �لقو�نين �لجنائية �لعربية مو�د لتجريم �لعتد�ء�ت �لجن�صية �صد �لمر�أة، وهى في �لأغلب 
تت�صدد في �لعقوبات في جر�ئم مثل �لخطف و�لغت�صاب، هتك �لعر�س، �لفعل �لفا�صح و�لتعر�س لأنثى 
في �لطريق �لعام �أو مكان مطروق، و�لتحري�س على �لف�صق، وهناك جر�ئم �أخرى لم نتناولها في هذه 
فهذه  �لفجور،  على  و�لتحري�س  و�لزنا  �لدعارة  وهى جر�ئم  �لدر��صة  نطاق  على  تخرج  لأنها  �لدر��صة 
�لدر��صة تتناول �لنتهاكات �لموجهة للحرية �لجن�صية للمر�أة، ودور �لقانون فى حماية هذه �لحرية.وقد 
�لتحر�س  �أ�صكال  تت�صدى لجميع  �أنها  �لعربية  �لجنائية  �لت�صريعات  للمو�د فى  با�صتعر��س  �لأمر  يبدو 
�لجن�صي، فكما �أ�صلفنا فاإن �لتحر�س �لجن�صي له �صور و�أ�صكال عدة بدءً� من �لنظر للمر�أة �أو �لإ�صارة 
�أو �لقول �لمبا�صر �أو عبر �لهاتف �أو من خالل و�صائل �لت�صال �لحديث �لإيميل وما يت�صمنه هذ� �لقول 
�إثارة جن�صية غير مرغوب  �أو  �أقو�ل خاد�صة وم�صينة وتلميحات لها مدلول جن�صي  �أو تلك �لإ�صارة من 
تعدد  ورغم  ج�صامة،  �لتحر�س  �إ�صكال  �أ�صد  �إلى  و�صول  �لعورة  �أو  �لج�صد  بلم�س  �لتحر�س  وكذلك  بها 
�لمو�د �لتي ت�صدت لجر�ئم �لخطف و�لغت�صاب وهتك �لعر�س و�لفعل �لفا�صح و�لتحري�س على �لف�صوق 
�لتحر�س  �أ�صكال  لمو�جهة جميع  تكفى  �أنها ل  �إل  �لجر�ئم،  لهذه  و�إفر�د عقوبات  �لأنثى  و�لتعدي على 
�عتد�ء�ت على  �إلى تبرئة متهمين بارتكاب  �لمحكمة  �نتهت فيها  �لتي  �لأحكام  �لجن�صي، و�صوف نورد 
عند  �لمثال  �صبيل  فعلى  عليها،  �لمطبق  �لحالة  على  للقانون  وفقا  و�لو�صف  �لقيد  �نطباق  لعدم  �لن�صاء 
تطبيق ن�س �لمادة 268 عقوبات فى �لقانون �لم�صري �لخا�صة بهتك �لعر�س، و�إعمال معيار �لعورة)35( 
�أو �إم�صاك �أماكن من ج�صد �لمر�أة ل تعد  �إذ� �خذ �لتحر�س �صكل �لمالم�صة �أو تح�ص�س  فتثور �لم�صكلة 
�أماكن عورة، فر�أت �لمحكمة �أن تقبيل �لمر�أة فى خدها دون �لإم�صاك بها ل ي�صكل جريمة هتك عر�س 

لنتفاء لم�س �لعورة و�لخد لي�س بمكان عورة للمر�أة.
فقد تطلبت �لمادة 268 من قانون �لعقوبات �لم�صري على �صبيل �لمثال حتى يكون �لفعل معاقبا 
عليه �أن يكون �لجاني قد ��صتخدم �لقوة �أو هدد بها، �ى �أن فعل �لمالم�صة مثال لو تم بغير قوة �أو تهديد 
كما يحدث فى و�صائل �لمو��صالت �لعامة �أو في �لطريق �أو �أماكن �لزحام، ي�صبح خارج د�ئرة �لتجريم 

ومن ثم يفلت فاعله من �لعقاب)36(.
�أو �لإكر�ه،  �أن نطلب من �لمحاكم و�لق�صاة �لتو�صع في تعريف ��صتخد�م �لقوة  ول يمكننا هنا 
ذلك �أن �لأ�صل في �لن�صو�س �لعقابية �أنه ل يجوز �لتو�صع في تف�صيرها بما ي�صر بالمتهم، �لأمر �لذي 
�لمتهمين  �إفالت  �لتجريم. وبناء عليه  �لجن�صي من د�ئرة  �لتحر�س  �أفعال  �لكثير من  �إلى خروج  يوؤدى 
�لأمر على  للن�صاء. ول يقت�صر  �لتهديد  �ت�صاع د�ئرة  �إلى  �لعقاب ويوؤدى  �لتحر�س من  بارتكاب جر�ئم 
من  بال�صجن  عقوبات   218 �لمادة  فى  يعاقب  �لعماني  �لعقوبات  قانون  نجد  حيث  �لم�صري،  �لقانون 
خم�س �صنو�ت �إلى خم�س ع�صرة �صنة كل من جامع �أنثى بغير حالة �لزو�ج بدون ر�صاها �صو�ء بالإكر�ه 
�أو بالتهديد �أو بالحيلة، وهنا نجد �أن �لقانون �لعماني يعاقب على جماع �لأنثى غير �لمتزوجة، �أي �أن 
�أغلب �أ�صكال هتك �لعر�س تخرج على نطاق �لتجريم، حتى معيار �لعورة غير معمول به هنا. فقط �لفعل 

و�أن  �لعر�ص  �لنق�ص �مل�رصية فى تطبيق �ملادة �خلا�سة بجرمية هتك  �أخذت به حمكمة  �لذي  �لعورة هو �ملعيار  )35( معيار 

�الجتاهات �حلديثة للمحكمة تو�سعت فى تعريف هذ� �ملعيار لي�سمل مناطق �أخرى فى ج�سد �ملر�أة.
)36( ر�جع فى هذ� �مل�ست�سار عادل حممد �سالح – حقوق �ملر�أة وق�ساياها �ملعا�رصة. 
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�لمجرم هو �لجماع لغير �لمتزوجة وبدون ر�صاها �أو تحت �إكر�ه �أو با�صتخد�م �لحيلة، فلم�س �أماكن فى 
ج�صدها �أو �لتح�صي�س عليها �أو لم�س �أماكن �لعورة �أو �لعفة كل هذ� يخرج عن د�ئرة �لتجريم وفقا لهذه 
�لمادة، فاأ�صكال �لتحر�س �ل�صالف �لإ�صارة �إليها �أي�صا تخرج على د�ئرة �لتجريم فيفلت مرتكبوها من 
�لعقاب. �أي�صا �لمادة 354 من قانون �لعقوبات �لإمار�تي فقد جمعت جريمتي �لغت�صاب وهتك �لعر�س 
معا و�صدد �لعقاب �إلى �لإعد�م "مع عدم �لإخالل باأحكام قانون �لأحد�ث �لجانحين و�لم�صردين، حيث 
يعاقب بالإعد�م كل �صخ�س ��صتخدم �لإكر�ه في مو�قعه �أنثى �أو �للو�ط مع ذكر، كما يعتبر �لإكر�ه قائما 
�إذ� كان عمر �لمجني عليه �أقل من �أربعة ع�صر عاما وقت �رتكاب �لجريمة" .لذلك �حتاج �لأمر �إلى ن�س 
�آخر للفعل �لفا�صح لكن نجد �أن �لعقوبة �صئيلة جد�، فتن�س �لمادة 358 يعاقب بالحب�س مدة ل تقل عن 
�صتة �أ�صهر من �أتى علنا فعال فا�صحا مخال بالحياء، ويعاقب بالحب�س مدة ل تقل عن �صنة من �رتكب فعال 

مخال بالحياء مع �أنثى �أو �صبي لم يتم �لخام�صة ع�صرة ولو في غير عالنية. 
د�عب  �أو  لم�س  "من  �أن  على  عقوبات   505 �لمادة  في  ن�س  فقد  �ل�صوري  �لعقوبات  قانون  �أما 
�أو �مر�أة  �أو فتاة  �أنثى،  �أو  ب�صورة منافية للحياء قا�صرً� لم يتم �لخام�صة ع�صرة من عمره، ذكرً� كان 
لهما من �لعمر �أكثر من خم�س ع�صرة �صنة دون ر�صاهما عوقب بالحب�س مدة ل تتجاوز �ل�صنة ون�صف 
�لن�س هنا يعاقب بعقوبات �صعيفة غير ر�دعة و�أي�صا يتناول �لمالم�صة و�لمد�عبة  �أي�صا  �ل�صنة". ونجد 
فقط، بينما �ل�صور �لأخرى للتحر�س بالإ�صار�ت �أو �لكلمات �لخاد�صة �أو �لإثارة �لجن�صية غير �لمرغوبة 

كل هذه �لأفعال وغيرها كما �أ�صرنا �إليها �صالفا تخرج �أي�صا على د�ئرة �لتجريم.
كما ن�س فى �لمادة 506 عقوبات �لتحر�س �للفظي ب�صرط �أن يكون منافيا للحياء رغم �أنه يمكن 
توجيه �لدعوة باإلحاح للمر�أة بالإثارة �لجن�صية بكلمات يمكن �أل تعد منافية للحياء، كدعوة رجل لمر�أة 
لأن تركب �صيارة لتو�صيلها وهو في �لوقت ذ�ته يهدف �إلى دعوتها �إلى فعل م�صين جن�صي �أو هو ي�صفها 
يتم  لم  قا�صر  على  عر�س  "من  عقوبات   506 �لمادة  فتن�س  مبا�صرة،  غير  بعبار�ت  مثيرة  باأو�صاف 
�لخام�صة ع�صرة من عمره �أو على فتاة �أو �مر�أة لهما من �لعمر �أكثر من خم�س ع�صرة �صنة عماًل منافيًا 
للحياء �أو وجه �إلى �أحدهم كالمًا مخاًل بالح�صمة عوقب بالحب�س �لتكديري ثالثة �أيام �أو بغر�مة ل تزيد 
فعل  تتنا�صب مع  بالمرة ول  ر�دعة  غير  هنا  و�لعقوبات  معًا.  بالعقوبتين  �أو  ليرة  على خم�صة و�صبعين 

�لتحر�س �لجن�صي وما يمثله من �عتد�ء على حياء �لمر�أة وعر�صها وحريتها �لجن�صية.
�أما قانون �لعقوبات �لجز�ئري فيعاقب فى �لمادة 333 عقوبات بالحب�س من �صهرين �إلى �صنتين 
وبغر�مة من 500 �إلى 2000 دج كل من �رتكب فعال عالنيا مخال بالحياء، و�ل�صياغة بهذ� �ل�صكل مطاطة 
كانت  لذلك  �للتبا�س  يمنع  ب�صكل  �لأفعال  يحدد  لم  �لأفعال،لكن  من  متعددة  لأ�صكال  تت�صع  وف�صفا�صة 
�صوره  بكافة  �لجن�صي  �لتحر�س  تجريم  �صرعت  �لتي  �لقالئل  �لعربية  �لدول  من  �صيرد  كما  �لجز�ئر 

و�أ�صكاله.
�أو بالغر�مة �لتي ل  وعاقب قانون �لعقوبات �ليمنى �لمادة 271 بالحب�س مدة ل تزيد على �صنة 
تجاوز ثالثة �آلف ريال كل من هتك عر�س �إن�صان حي بدون �إكر�ه �أو حيلة، ويعاقب من وقع عليه �لفعل 
بر�صاه بذ�ت �لعقوبة. بذ�ت �ل�صياغة �لخا�صة بمو�د �لعقوبات �لتى تعاقب على هتك �لعر�س و��صتر�ط 

��صتخد�م �لقوة �أو �لتهديد بها �أو ��صتخد�م طرق �حتيالية.
وبالنظر �إلى قانون �لعقوبات �لليبي �ل�صادر في عام 1953 وما طر�أ عليه من تعديالت، نجد �أن 
�لن�س �لتجريمي �لأقرب �إلى �لتحر�س �لجن�صي هو ذلك �لمن�صو�س عليه في �لمادة 408 �لمتعلقة بهتك 
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�لتعدي  به  يق�صد  �لذي  "�لفعل  �لليبية هي  �لعليا  �لمحكمة  كما عرفتها  �لعر�س  �لعر�س، وجريمة هتك 
�لفاح�س �لمنافي لالآد�ب و�لذي يقع على ج�صم �أو عر�س �صخ�س �آخر ماد�م ذلك �لجزء من �لج�صم �لذي 
وقع عليه �لفعل يعد في حكم �لعورة، ومن خالل هذ� �لتعريف يبين �أن هتك �لعر�س ل يمكن �أن يكون �إل 
فعاًل ماديًا ملمو�صًا لذلك �لجزء من ج�صم �لإن�صان �لذي يعد في حكم �لعور�ت، وهي �أفعال في كل �لأحو�ل 

ما دون فعل �لمو�قعة. 
كما �أن ن�س �لمادة 421 �لمتعلقة بالأفعال �أو �لأ�صياء �لفا�صحة ت�صترط لوقوع �لجريمة �أن تقع 

في محل عام مفتوح �أو معرو�س على �لجمهور.
�صد  �لجن�صية  �لجر�ئم  على  تعاقب  �لتي  �لقانون  لمو�د  و�لتحليل  �ل�صتعر��س  هذ�  من  نخل�س 
لالأحكام  نعر�س  و�صوف  �لجن�صي،  �لتحر�س  لجر�ئم  للت�صدي  ت�صتخدم  لكي  كافية  غير  �أنها  �لمر�أة 
�لعقاب فى كثير من  �لجناة من  �إفالت  �إلى  يوؤدى  ت�صريعيًا  �أن هناك ق�صورً�  لكي نرى كيف  �لق�صائية 

�لوقائع.
�الأحكام �لق�صائية لمحكمة �لنق�س �لم�صرية

1. ل يعتبر هتك عر�س �إل بالم�صا�س بجزء من ج�صم �لمجني عليه يدخل عرفا فى حكم �لعور�ت 
من  ي�صاحبها  ما  لمبلغ  �لعر�صي  حياءه  فتخد�س  ج�صمه  ت�صيب  �لتي  �لأخرى  �لأفعال  وكذلك 
فح�س. فاإذ� قاد �لمجني عليه �صخ�صان �إلى غرفة مغلقة �لأبو�ب و�لنو�فذ وقبله في وجهه وقبله 
يعتبر هتك عر�س ول  ل  �لفعل  فهذ�  �لتقبيل،  قفاه وع�صه في مو�صع  منه في  �لثاني فى غرة 

�صروعا فيه، كما �أنه ل يدخل تحت �أية جريمة �أخرى من جر�ئم �إف�صاد �لأخالق)37(.
2. �إن �لفقرة �لأولى من �لمادة )268 ع( �صريحة في �أن هتك �لعر�س �لذي يعاقب عليه يجب �أن 
يكون قد وقع بالقوة �أو �لتهديد، وقد تو��صع �لق�صاء في تف�صير هذ� �لن�س على �أن هذ� �لركن 
يتو�فر ب�صفة عامة كلما كان �لفعل �لمكون للجريمة قد وقع �صد �إر�دة �لمجني عليه، �صو�ء �أكان 
ذلك ر�جعًا �إلى ��صتعمال �لمتهم و�صيلة قوة �أو �لتهديد بالفعل �أم �إلى ��صتعمال و�صائل �أخرى 
يكون من �صاأنها �لتاأثير فى �إر�دة �لمجني عليه بهدم مقاومته �أو فى �إر�دته باإعد�مها بالمباغتة 
�أو �نتهاز فر�صة فقد �ل�صعور و�لختيار كما في �أحو�ل �لجنون �أو �لغيبوبة �أو �لنوم، �ما �إذ� 
كان هتك �لعر�س قد وقع على �لمجني عليه وهو متمالك ل�صعوره و�ختياره ولم يبد �أية مقاومة 
�أو ��صتنكار فاإنه ل ي�صح بحال ت�صبيه هذ� بالإكر�ه �أو �لتهديد �لمهدم للر�صا، وذلك لما ينطوي 

عليه من مظاهر �لر�صا بجميع مظاهره وكامل معالمه)38(. 
و�أحو�ل  �لجاري  �لعرف  �إلى  يكون  �إنما  كذلك  يعد  ومال  عورة  يعد  ما  �عتبار  في  "�لمرجع   .3
في  �صروعا  تعتبر  عليه  �لمجني  ج�صم  على  وقعت  �لتي  �لأفعال  كانت  �إذ�  �لجتماعية  �لبيئات 
جريمة هتك عر�س وفقا لأحكام �ل�صروع �لعامة وجب �لعقاب ولو كانت تلك �لأفعال في ذ�تها 

غير منافية لالآد�ب")39(.
تنفيذه بالقوة ف�صادف من �لمجني عليه قبول ور�صا �صحيحين  في  بد�أ  �إذ�  �لعر�س  هتك  4. "�إن 
فاإن ركن �لقوة يكون منتفيا لأن عدم �إمكان تجزئة �لو�قعة �لمكونة لها فى ظروف ومالب�صات 
و�حدة بل في وقت و�حد وتنفيذ� لق�صد و�حد ل يمكن معه �لقول باأن �لمجني عليه لم يكن ر��صيًا 

)37( �لطعن رقم 518 ل�سنة 4ق جل�سة 15-4-1934 جمموعة �لربع قرن �ص 1188 م�رص

)38( طعن رقم 1421 ل�سنة 12 ق جل�سة 22-6-1942 �لربع قرن �ص 1189.

)39( �لطعن رقم 399 ل�سنة 5 ق�سائية جل�سة 1935/2/11 جمموعة �لربع قرن �ص1188.
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فى جزء منها ور��صيا بجزء �آخر، كما �أن �لعبرة فى هذ� �لمقام لي�صت بالقوة لذ�تها بل على �أنها 
معدمة للر�صا . فاإذ� ما تحقق �لر�صا ولو لم يكن للقوة �أى �أثر فى تحققه فاإن م�صاءلة �لمتهم 

عنها ل يكون لها �أدني مبرر ول م�صوغ")40(.
�لعر�س تكون و�حدة ولو تعددت �لأفعال �لمكونة لها فال ي�صح �إذن �أن تو�صف  5."�إن و�قعة هتك 
بو�صفين مختلفين بل يتعين و�صفها بالو�صف �لذي فيه م�صلحة �لمتهم، فاإذ� كان هتك �لعر�س 
قد وقع ب�صل�صلة �أفعال متتالية وكان وقع �أولها مباغتة ولكن �لمجني عليه �صكت ولم يعتر�س 
على �لأفعال �لمتتالية �لتي وقعت عليه، فاإن ذلك ين�صحب على �لفعل �لأول فيجعله �أي�صا حا�صال 
بالر�صا �إل �إذ� كانت قد تمت علنا في محل مفتوح للجمهور "معبد �أبو �لهول" وكان هناك وقت 
�أن ي�صاهدو� �لو�قعة، فاإن وقوعها في هذ� �لظرف يجعل منها فعال  �أ�صخا�س يمكنهم  �لو�قعة 

فا�صحا معاقبا عليه بالمادة 278 عقوبات)41(.
فى  بها  �أدخل  و�لتي  �لمتهم  �تخذها  �لتي  بالمظاهر  �نخدعت  قد  عليها  �لمجني  �أن  ثبت  6. "متى 
روعها بت�صرفاته �أنه طبيب بالم�صت�صفى ف�صلمت بوقوع �لفعل �لذي ��صتطال �إلى مو�صع �لعفة 
منها وخد�س حيائها فاإنه مما تحقق به جريمتي هتك �لعر�س بالقوة و�لتد�خل فى �أعمال طبيب 

�لم�صت�صفى بغير حق")42(.
�لقوة فى جناية هتك �لعر�س ل يقت�صر على �لقوة �لمادية بل �إن �ل�صارع  ركن  �أن  �لمقرر  7. "من 
جعل من �لتهديد ركنا مماثال للقوة وقرنه بها فى �لن�س وبذلك �أر�د �أن يعتبر �لفعل جناية كلما 
�رتكب �صد �إر�دة �لمجني عليه وبغير ر�صاه فتندرج تحت معنى �لقوة �أو �لتهديد �لمباغتة لأنه بها 

ينعدم �لر�صاء �ل�صحيح")43(.

)40( �لطعن رقم 1347 �سنة 5 ق�سائية جل�سة 1935/6/3 جمموعة �لربع قرن �ص1190.

)41( �لطعن رقم 1471 ل�سنة 12 ق�سائية جل�سة 22/ 1942/6 جمموعة �لربع قرن �ص 1190

)42( �لطعن رقم 1260 ل�سنة 11 ق�سائية جل�سة 1914/5/19 جمموعة �لربع قرن �ص 1188

)43( �لطعن رقم 3 ل�سنة 23 ق�سائية جل�سة 1963/3/26 �ص14 �ص 254
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 �لمبحث �لثالث
مكافحة جريمة �لتحر�س �لجن�صي عبر ت�صريع عقابي خا�س

بات و��صحًا �أن �لت�صريعات �لجنائية �لحديثة �أو �لمعا�صرة تتجه �إلى �لت�صدي لجريمة �لتحر�س 
�لجن�صي بت�صريع جنائي خا�س، و�أن �لقو�نين �لقائمة �لتي تن�س على �لجر�ئم �لجن�صية مثل جر�ئم هتك 
�لعر�س و�لفعل �لفا�صح و�لتعر�س لأنثى وغيرها من �لقو�نين �أ�صبحت قا�صرة عن �لإلمام �ل�صامل بكل 
�إليها  �لم�صار  �لجر�ئم  و�أن كل جريمة من  قانوني، ل�صيما  �لجن�صي فى ن�س  �لتحر�س  عنا�صر جريمة 
لها �أفعال و�أركان محددة، وفى حالة عدم تو�فر هذه �لأركان �نتفى �لتجريم فمثال جريمة هتك �لعر�س 
ت�صترط تو�فر �لقوة �أو �لتهديد بها وبالتالي �إذ لم يتو�فر هذ� �ل�صرط ��صتنتج �لم�صرع �أن هذ� �لفعل تم 
باإر�دة �لمجني عليها فينتفي �لتجريم، �صحيح �أن �لق�صاء تو�صع فى تعريف �لقوة �أو �لتهديد بها لكي 
يعالج �لق�صور فى �لمادة �لذي يفتر�س تو�فر �لإر�دة فى حالة غياب �لقوة �أو �لتهديد بها �إل �أنه ظل 
�لق�صور قائما فى �لمادة ل�صيما فيما يخ�س �ل�صرط �لثاني فى �لن�س �لذي يتطلب �أن يكون �لتعدي على 
�لعورة فى �لج�صم فقط . �أما جريمتًا �لفعل �لفا�صح �لعلني وغير �لعلني فوفقا لتعريفهما "�أنه كل من 
فعل عالنية فعال فا�صحا مخال بالحياء" �أما غير �لعلني فتن�س على �أن يعاقب بالعقوبة �ل�صابقة كل من 
�رتكب مع �مر�أة �أمر� مخال بالحياء ولو فى غير عالنية")44( �لفارق بين �لمادتين 278 عقوبات و�لمادة 
279 �ن �لعالنية ركن �أ�صا�صي فى �لأولى ويجب �أن تنتفي فى �لثانية فهي بالن�صبة لها ركن �صلبي و�صو�ء 
فى �لفعل �لفا�صح �لعلني �أن يكون من وقع عليه �لفعل ر��صيا به �أو غير ر��س و�صو�ء كذلك �أن يكون 
ذكر� �أو �أنثى و�صو�ء يكون �لفعل فى ذ�ته تعبير� عن عالقة م�صروعة كال�صلة بين زوجين �أو �أن يت�صف 
�لعلني  غير  �لفا�صح  �لفعل  عليه،�أما  للمجني  ولي�س  للمجتمع  هنا  �لحماية  �أن  �أي  �لم�صروعية)45(  بعدم 
و�إن كان م�صمونها بالفعل قريبًا �إلى جريمة �لتحر�س �لجن�صي ولكنها ل ت�صمل كل �أركانها فهي جريمة 
�لفعل �لفا�صح غير �لعلني �لتي تطلب �أن يكون �لمجني عليه �مر�أة و�ن تكون غير ر��صية بالفعل، و�أن 
يكون فى ذ�ته غير م�صروع، ويبقى �أن �لفعل هنا يجب �أن يكون مخال بالحياء. ذلك �أن علة �لتجريم فى 
�لفعل �لفا�صح غير �لعلني و��صحة باعتباره مرتكبًا دون ر�صا �لمجني عليها ومن ثم عدو�نًا على حريتها 
لالأمور  �لعادي  �لمجرى  وفق  وهو  جن�صية  دللة  له  فعل  معاناة  على  �أكرهت  فقد  �ل�صامل،  معناها  فى 
و�إن لم يكن فى نية �لمتهم يعد تمهيد� لأفعال �أكثر فح�صا وهو من هذه �لوجهة تقترب دون �أن تتماثل 
بجريمة هتك �لعر�س بالقوة �أو �لتهديد)46(. �إذ� ن�صتطيع �أن نقول �إن �لركن �لأ�صا�صي فى جريمة �لتحر�س 
�لإ�صارة  �أو  �لقول  �أو  بالفعل  يكون  �أن  يمكن  و�أنه  للمر�أة،  �لجن�صية  �لحرية  على  �لعتد�ء  هو  �لجن�صي 

بهدف �لتاأثير على حرية �لمر�أة �لجن�صية.
�لمكون �لمهم فى هذه �لجريمة �أي�صا هو �لإكر�ه �صو�ء كان ماديًا �أو معنويًا �صو�ء �أخذ �ل�صورة 
�لتي تناولتها �لمو�د �لخا�صة بهتك �لعر�س )�لقوة �أو �لتهديد بها( �أو �خذ �صورة �لعتد�ء من �صخ�س 
له �صلطة معنوية على �لمجني عليها من يقومون بتربيتها �أو �إعالتها �أو مالحظتها �أو يمثل لها �صلطة رب 

�لعمل.
)44( �ملادة 278 عقوبات م�رص " كل من فعل عالنية فعال فا�سحا خمال باحلياء يعاقب باحلب�ص مدة ال تزيد على �سنة �أو بغر�مة 

ال جتاوز ثالثمائة جنيه".
)45( �لدكتور حممود جنيب ح�سنى – �رصح قانون �لعقوبات – طبعة 1987 �ص 574.

)46( �مل�ست�سار �إيهاب عبد �ملطلب – جر�ئم �لعر�ص �ص 128.
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جريمة  لمكافحة  قانون  �صرع  �لذي  �لعربية  �لبلد�ن  بع�س  فى  �لم�صرع  لتجاهات  هنا  ونعر�س 
�لتحر�س �لجن�صي.

�لفرع �الأول:
�إطاللة على بع�س �لن�صو�س �لقانونية �لمتعلقة بالتحر�س و�لعنف �لجن�صي 

جّرمه  ولذلك  و�لمعنوية.  �لج�صدية  �لمر�أة  لحرمة  �نتهاكا  �لجن�صي  �لتحر�س  �لجز�ئر  �عتبرت 
�لقانون.

ويعّرف �لف�صل 226 ثالثا من �لمجلة �لجز�ئية مفهوم �لتحر�س �لجن�صي بـ "�لإمعان في م�صايقة 
�لغير بتكر�ر �أفعال �أو �أقو�ل �أو �إ�صار�ت من �صانها �أن تنال من كر�مته و�أن تخد�س حياءه وذلك بغاية 
�إ�صعاف  �صاأنها  من  عليه  �صغوط  ممار�صة  �أو  �لجن�صية  غيره  رغبات  �أو  لرغباته  �ل�صتجابة  على  حمله 

�إر�دته على �لت�صدي لتلك �لرغبات".
�لمعايير  يحدد  نف�صه  �لوقت  في  ولكنه  �لنطاق  و��صع  �لجن�صي  للتحر�س  �لقانوني  �لتعريف  �إن 

�ل�صرورية لإثبات �لجريمة وهي:
�لتكر�ر في �لم�صايقة.	 
�لت�صرف بالأفعال و�لأقو�ل وحتى �لإ�صار�ت.	 
�لغاية �لجن�صية لإ�صباع رغبة �ل�صخ�س �لمتعّمد �لتحّر�س �أو رغبة �لغير.	 

ويعتبر �لتحر�س �لجن�صي جريمة يعاقب عليها �لقانون بال�صجن بعام �أو بخطية )غر�مة( قدرها 
ثالثة �آلف دينار. 

تجريم  بموجبه  تم  �لذي  �لمغربي  �لجنائي  �لقانون  مجموعة  من   503 �لمادة  تعديل  كان  كما 
�لتحر�س �لجن�صي بمثابة مك�صب للت�صريع �لعربي، حيث ن�صت �لمادة 503 �لفقرة �لأولى على ما يلي: 
"يعاقب بالحب�س من �صنة �إلى �صنتين وبالغر�مة من خم�صة �آلف )حو�لي خم�صمائة دولر( �إلى )خم�صين 
�لغير  ��صتعمل �صد  من  كل  �لجن�صي  �لتحر�س  �أجل جريمة  من  دولر(  �آلف  درهم حو�لي خم�صة  �ألف 
�أو�مر وتهديد�ت �أو و�صائل لالإكر�ه �أو �أية و�صيلة �أخرى م�صتغال �ل�صلطة �لتي تخولها له مهامه لأغر��س 

ذ�ت طبيعة جن�صية. 
�لمادة: 2/503: "يعاقب بالحب�س من �صنة �إلى خم�س �صنو�ت وغر�مة من ع�صرة �آلف �إلى مليون 
درهم كل من حر�س �أو �صجع �أو �صهل ��صتغالل �أطفال تقل �صنهم عن ثماني ع�صرة �صنة في مو�د �إباحية، 
وذلك باإظهار �أن�صطة جن�صية باأية و�صيلة كانت �صو�ء �أثناء �لممار�صة �لفعلية �أو بالمحاكاة �أو �لم�صاهدة 

�أو �أي ت�صوير لالأع�صاء �لجن�صية لالأطفال يتم لأغر��س ذ�ت طبيعة جن�صية...". 
ير�أ�صه  من  على  �لجن�صي  �لتحر�س  ممار�صة  في  من�صبه  ي�صتغل  �لذي  �لرئي�س  �أن  يت�صح  وهكذ� 
يعر�س نف�صه للم�صاءلة �لجنائية، خ�صو�صا في ظل قانون �لم�صطرة �لجنائية كما تم تعديله فاإن �لجمعيات 
�لموؤ�ص�صة بطريقة قانونية يمكنها تحريك �لدعوى �لعمومية و�لتن�صيب كمطالبة بالحق �لمدني ومتابعة 

�لم�صطرة �إلى مرحلة �لتنفيذ. 
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�لمادة  �إلى   :143 من  �لمو�د  في   2004 �ل�صادرة  �ل�صغل  مدونة  من  �لثاني  �لق�صم  ويخ�ص�س 
181 لحماية �لحدث و�لمر�أة وخ�صو�صا �لمو�د �لمتعلقة بت�صغيل �لن�صاء و�لأطفال ليال �إل في ظروف 
��صتثنائية عندما ت�صتوجب ذلك طبيعة �لعمل وبعد �إعالم �لعون �لمكلف بتفتي�س �ل�صغل،وتجب �لإ�صارة 
�إلى �أنه بعد تعديل مدونة �لأ�صرة بتاريخ 3 فبر�ير )�صباط( 2004 �أ�صبح من حق �لمر�أة �لمطالبة بالحكم 
بتطليقها لل�صقاق وفقا للمو�د من 94 �إلى 97 بعد �جل �أق�صاه �صتة �أ�صهر ودون �لتاأكيد على م�صببات طلب 
�لتطليق لأن هناك �عتد�ء�ت جن�صية تكون على فر��س �لزوجية دون �أن ت�صتطيع �لزوجة �إثباتها، وتجدر 
�لإ�صارة �إلى �أن �لزوجة تح�صل على �لطالق بالإ�صافة �إلى �لم�صتحقات �لقانونية �لمادية من نفقة ومتعة 

و�أجرة ح�صانة عند وجود �أطفال. 
كما �أقرت تون�س قانونا ب�صاأن �لتحر�س �لجن�صي ت�صل �لعقوبات فيه �إلى �ل�صجن �صنتين، لحماية 

�لن�صاء في �أماكن �لعمل و�لأماكن �لعامة.
وجاء في ن�س �لقانون �أنه "يعاقب بال�صجن لمدة عام وبخطية )غر�مة( قدرها ثالثة �آلف دينار 
�لأ�صخا�س  من  غيره  �أو  �لجريمة �صد طفل  �رتكبت  �إذ�  �لعقاب  وي�صاعف  �لجن�صي..  �لتحر�س  مرتكب 

�لم�صتهدفين ب�صفة خا�صة.. ب�صبب ق�صور ذهني �أو بدني يعوق ت�صديهم للجاني".
وقد �نتهى مجل�س �ل�صورى �ل�صعودي موؤخر� من �إجازة قانون �صد ممار�صي �لتحر�س �لجن�صي 
�لذي يعرف �أنه كل قول �أو فعل �أو �إ�صارة، �أو �تخاذ موقف ل تدع ظروف �لحال �صكا في دللته على 
�لرغبة في �لإيقاع �لجن�صي بالطرف �لآخر، �أو �هانته، �أو ��صتفز�زه، �أو تحقيره ب�صبب جن�صه، �أو مجرد 

خد�س حياء �لأذن �أو �لعين.
وذكر �أن �لعقوبات �لمقترحة لمثل هذ� �لفعل هي حب�س �لمتحر�س مدة ل تقل عن 6 �أ�صهر ول تزيد 
على �صنة، وبغر�مة ل تقل عن 20 �ألف ريال ول تتجاوز 50 �ألف ريال، �أو باإحدى هاتين �لعقوبتين، وفي 

حالة �لعودة ت�صاعف �لعقوبة.
و�أ�صار �إلى �أن �لمادة �لثانية من م�صودة نظام مكافحة �لتحر�س تن�س على مفهوم �لتحر�س �لجن�صي 
في مجال �لعمل، وهو �صدور �أي �صلوك ينطبق عليه �لو�صف �لإجر�مي �لو�رد في �لمادة �لأولى من هذ� 
�لنظام من رئي�س على مروؤو�س �أو �لعك�س، �أو من عامل على �آخر، �أيا كان نوع �لعمل �أو نوع �لعالقة بين 
�لطرفين، و�صو�ء كان في �لنطاق �لزماني و�لمكاني للعمل �أو خارجه، متى كانت عالقة �لعمل هي �صبب 

�لتحر�س �لجن�صي �أو وقع بمنا�صبتها.
�أما �لعقوبات �لمقترحة في مجال �لعمل فهي �أ�صد، حيث يطالب بحب�س �لمتحر�س مدة ل تقل عن 

�صنة ول تزيد على 3 �صنو�ت، وبغر�مة ل تقل عن 50 �ألف ريال، وفي حالة �لعودة ت�صاعف �لعقوبة.
وتم �قتر�ح �أنه في حالة �لإخالل بالجز�ء�ت �لتاأديبية �لمن�صو�س عليها في نظام �لخدمة �لمدنية 
�أو �لعمل، يعاقب رئي�س �لموؤ�ص�صة �أو مديرها �أو �صاحب �لعمل ح�صب �لأحو�ل بغر�مة ل تقل عن 50 �ألف 

ريال ول تتجاوز 100 �ألف ريال، كما �أنه في حال �لعودة ت�صاعف �لعقوبة.
كل  عن  �لعمل  �صاحب  �أو  مديرها  �أو  بالموؤ�ص�صة  �لرئي�س  م�صوؤولية  �لر�بعة  �لمادة  تتناول  كما 
خطة  وتنفيذ  و�صع  في  يق�صر  لم  �أنه  يثبت  لم  ما  موؤ�ص�صته،  في  تقع  �لتي  �لجن�صي  �لتحر�س  حو�دث 

مكافحة �لتحر�س �لجن�صي.
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�أماكن  فى  ل�صيما  �لتحر�س  من  للحد  �صارمًا  نظامًا  و�صع  �أنه  �ل�صعودي  �لقانون  من  ويت�صح 
�لعمل حيث لم يق�صر �لعقاب على مرتكب �لتحر�س و�إنما �أمتد ل�صاحب �لعمل �إذ� لم ي�صع خطة لمكافحة 

�لتحر�س مع �تخاذ �إجر�ء�ت �صارمة لتنفيذها.
على  �لدليل  باإقامة  �لجن�صي  �لتحر�س  جريمة  في  عليه  �لمجني  لتطالب  �لخام�صة  �لمادة  وتاأتي 
وقوعها، وللمتهم نفيها بكافة طرق �لإثبات، بينما يخ�صع �إثبات �لو�قعة ونفيها لل�صلطة �لتقديرية لجهات 

�لتحقيق.
وفى م�صر تقدمت عدة جهات بم�صروعات قو�نين �إلى مجل�س �ل�صعب لإقر�رها فقد تقدم �لمجل�س 
�لقومي للمر�أة بم�صروع لتجريم �لتحر�س فى �أماكن �لعمل كما تقدم �لنائب �لبرلماني �لم�صتقل بم�صروع 
قانون وطرح �لمركز �لم�صري لحقوق �لمر�أة م�صروع قانون لتجريم �لتحر�س �لجن�صي، تناول تعريف 

لجريمة �لتحر�س وتحديد �أركانها و�لعقاب �لمالئم لكل حالة ون�صتعر�س هنا م�صروع: 
�لمادة �الأولى: 

�لأعر��س و�لتحر�س  �لأخالق عبارة هتك  و�إف�صاد  �لأعر��س  بعبارة هتك  ت�صتبدل  �لمركز  قانون 
�لجن�صي و�إف�صاد �لأخالق في عنو�ن �لباب �لر�بع من �لكتاب �لثالث - قانون �لعقوبات.

�لمادة �لثانية:
ي�صاف �إلى قانون �لعقوبات �لمو�د، 278 مكررً�.

�لمادة 278 مكرر:
كل من تحر�س جن�صيًا بغيره �صو�ء ذكر �أو �أنثى دون �إر�دته يعاقب بالحب�س مدة ل تتجاوز   
�أو  كاللم�س  باأفعال  �لتحر�س  ويكون  �لعقوبتين.  هاتين  باأحدي  �أو  جنية  �إلفي  تتجاوز  ل  وبغر�مة  �صنة 
�لتتبع �أو �لمالحقة �أو غيره وباألفاظ مبا�صرة جن�صية �أو خاد�صة للحياء �أو غير مبا�صرة �أو عبر �لتليفون 

�أو �لنترنت �أو �إر�صال ر�صائل تحمل �صورً� �أو ن�صو�صًا �أو نقو�صا جن�صية. 
• فاإذ� وقع �لتحر�س ممن له �صلطة على �لمتحر�س به �أو ��صتغالل ظروف �لعمل �أو وقع في �أحد 	

�لأ�صول �أو �لفروع، �أو متولي �لرعاية �أو �لتربية تكون �لعقوبة �صنتين وغر�مة �ألفي جنيه. 
• �إذ� وقع �لتحر�س من �أكثر من �صخ�س �أو با�صتخد�م �ل�صالح ظاهر �أو تحت �لتهديد، �أو نتج عنه 	

�إ�صابة �أو جرح تكون �لعقوبة �لحب�س ثالث �صنو�ت وغر�مة ل تتجاوز خم�صة �آلف جنيه. 
• �إذ� وقع هذ� �لتحر�س على قا�صر �أو معاق ذهنيا �أو بدنيا �أو م�صاب بمر�س نف�صي �أو عقلي تكون 	

�لعقوبة �لحب�س ل يقل عن �صنه ول يتجاوز �لثالث �صنو�ت. 
• وللقا�صي توقيع �أية تد�بير �أخري ير�ها منا�صبة لذلك )�إحالة �لالئحة للتفا�صيل لمفهوم �ل�صلطة 	

و�لظروف(.
• �لنائب خليل قويطة م�صروع 	 �لتحر�س فى م�صر فقدم  �لبرلمان مع م�صكلة  �أع�صاء  تفاعل  كما 

قانون م�صتند� �إلى �لدر��صات �لميد�نية �لتي تمت فى م�صر ف�صال على �لحو�دث �لتي �صهدتها 
م�صر. 

• �أي�صا قدم �لمجل�س �لقومي للمر�أة م�صروع قانون لتجريم �لتحر�س فى �أماكن �لعمل. 	
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 ملحق رقم)1(
��صتعر��س لبع�س قو�نين �العتد�ء �لجن�صي فى �لمنطقة �لعربية

ن�س �ملادةرقم �ملادة�لدولة�لرقم

�ملغرب 1

�ملادة 503

يعاقب باحلب�س من �صنة �إىل �صنتني وبالغر�مة من خم�صة �آلف )حو�يل 
خم�صمائة دولر( �إىل خم�صني �ألف درهم )حو�يل خم�صة �آلف دولر( 
من �أجل جرمية �لتحر�س �جلن�صي كل من ��صتعمل �صد �لغري �أو�مر 
�أخرى م�صتغال �ل�صلطة  �أية و�صيلة  �أو  �أو و�صائل لالإكر�ه  وتهديد�ت 

�لتي تخولها له مهامه لأغر��س ذ�ت طبيعة جن�صية. 

�ملادة
2 / 503 

»يعاقب باحلب�س من �صنة �إىل خم�س �صنو�ت وغر�مة من ع�رشه �آلف 
�إىل مليون درهم كل من حر�س �أو �صجع �أو �صهل ��صتغالل �أطفال تقل 
�أن�صطة  باإظهار  وذلك  �إباحية،  مو�د  �صنة يف  ثماين ع�رشة  �صنهم عن 
�أو باملحاكاة  �لفعلية  �أثناء �ملمار�صة  باأية و�صيلة كانت �صو�ء  جن�صية 
�أو �مل�صاهدة �أو �أي ت�صوير لالأع�صاء �جلن�صية لالأطفال يتم لأغر��س 

ذ�ت طبيعة جن�صية....«

تون�س2

�أو  �أقو�ل  بتكر�ر  �لغري  م�صايقة  يف  �إمعان  »كل  �لتحر�س �جلن�صي 
�أو تخد�س حياءه  �إ�صار�ت، من �صاأنها �ن تنال من كر�مته  �أو  �أفعال 
�أو رغبات غريه �جلن�صية  وذلك بغاية حمله على �ل�صتجابة لرغباته 
�لت�صدي  �إر�دته على  �إ�صعاف  �صاأنها  �أو مبمار�صة �صغوط عليه من 

لتلك �لرغبات«.
�آلف دينار مرتكب  ثالثة  قدرها  عام وبخطية  ملدة  بال�صجن  »يعاقب 
�لتحر�س �جلن�صي.. وي�صاعف �لعقاب �إذ� �رتكبت �جلرمية �صد طفل 
ق�صور  ب�صبب  خا�صة..  ب�صفة  �مل�صتهدفني  �لأ�صخا�س  من  غريه  �أو 

ذهني �أو بدين يعوق ت�صديهم للجاين«.

ليبيا3

 408
�ملتعلقة 
بهتك 

�لعر�س 

�لفعل �لذي يق�صد به �لتعدي �لفاح�س �ملنايف لالآد�ب و�لذي يقع على 
ج�صم �أو عر�س �صخ�س �آخر ماد�م ذلك �جلزء من �جل�صم �لذي وقع 

عليه �لفعل يعد يف حكم �لعور�ت«
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ليبيا3
يف هتك 
�لعر�س 
�ملادة218

يعاقب بال�صجن من خم�س �صنو�ت �إىل خم�س ع�رشة �صنة
كل من جامع �أنثى بغري حالة �لزو�ج بدون ر�صاها، �صو�ء   .1

بالإكر�ه �أو بالتهديد �أو باحليلة. 
2. كل من خطف �صخ�صاً بنف�س �لو�صائل بق�صد �رتكاب �لفجور به.

كل من �رتكب �لفجور ب�صخ�س كان دون �خلام�صة ع�رشة   .3
عقلي، ولو ح�صل  �أو  ج�صدي  كان م�صابًا بنق�س  �أو  من عمره 
�لفعل بدون �إكر�ه �أو تهديد �أو حيلة، �أو كان �ملعتدي من �أ�صول 
�أو  �أو ممن لهم �صلطة عليه  �أو من �ملتولني رعايته  �ملعتدى عليه 

خادمًا عند �أولئك �لأ�صخا�س.

عمان4

تعترب �ملجامعة �أو فعل �لفجور تاماً عند دخول �لع�صو �جلن�صي للذكر �ملادة 219
لأقل درجة �صو�ء كان ذلك �لدخول م�صحوبًا باإفر�ز �ملني �أم ل.

يف �لف�صائح 
�لعلنية

�ملادة224

�إىل  �صنة وبالغر�مة من ريالني  �إىل   يعاقب بال�صجن من ع�رشة �أيام 
خم�صني كل من �أقدم على �رتكاب ف�صيحة جن�صية باإحدى �لو�صائل 

�ملذكورة يف �ملادة 43 من هذ� �لقانون .
�أو  �أو توزيع  �قتناء  �أو  لنف�س �لعقاب من �أقدم على �صنع  ويتعر�س 
عر�س ر�صائل �أو �صور خالعية �أو غريها من �لأ�صياء �لفا�صحة ول 
�إذ� قدم لغري غر�س  �لفني، �إل  �أو  يعد �صيئًا فا�صحًا �لإنتاج �لعلمي 

علمي ل�صخ�س يقل عمره عن �لثامنة ع�رشة .

�ملادة269 

يعاقب بال�صجن من ع�رشة �أيام �إىل �صتة �أ�صهر �أو بغر�مة ل تتجاوز 
�لو�صائل  �لنا�س باإحدى  ع�رشة ريالت كل من �أهان كر�مة �أحد 

�ملذكورة يف �ملادة 34 من هذ� �لقانون .
وتتوقف �ملالحقة على �تخاذ �ملعتدى عليه، �أو �أقربائه حتى �لدرجة 
�لر�بعة �إذ� كانت �لهانة موجهة �إىل ميت، �صفة �لدعاء �ل�صخ�صي، 
وللقا�صي �أن يعفي �لفريقني �أو �أحدهما من �لعقوبة �إذ� كان �ملعتدى 

عليه قد ت�صبب �لإهانة بعمل غري حمق �أو كانت �لإهانة متبادلة.

5

�لإمار�ت 
�لعربية 
�ملتحدة

�لغت�صاب 
وهتك 

�لعر�س 
-354(
 )357

و�مل�رشدين،  �جلانحني  �لأحد�ث  قانون  باأحكام  �لإخالل  عدم  مع 
�أو  �أنثى  مو�قعة  يف  �لإكر�ه  ��صتخدم  �صخ�س  كل  بالإعد�م  يعاقب 
�للو�ط مع ذكر، كما يعترب �لإكر�ه قائما �إذ� كان عمر �ملجني عليه �أقل 

من �أربعة ع�رش عاما وقت �رتكاب �جلرمية.
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5

�لإمار�ت 
�لعربية 
�ملتحدة

�ملادة رقم 
 354

�ملادة رقم 
 355

�ملادة  يف  عليها  �ملن�صو�س  �جلر�ئم  �رتكاب  يف  �ل�رشوع  على  يعاقب 
�ل�صابقة بال�صجن �ملوؤبد.

هتك  جرمية  على  يعاقب  �ل�صابقتني،  باملادتني  �لإخالل  عدم  مع 
�لعر�س بالر�صا باحلب�س مدة ل تقل عن �صنة، فاإذ� وقعت �جلرمية 
على �صخ�س ذكر� كان �أم �أنثى تقل �صنة عن �أربعة ع�رش عاما، �أو �إذ� 

وقعت �جلرمية بالإكر�ه كانت �لعقوبة �ل�صجن �ملوؤقت.
�إذ� �أف�صت �إحدى �جلر�ئم �ملن�صو�س عليها يف �ملو�د �ل�صابقة �إىل موت 

�ملجني عليه كانت �لعقوبة �لإعد�م.

�ملادة رقم 
 356

يعاقب باحلب�س مدة ل تقل عن �صتة �أ�صهر من �أتى علنا فعال فا�صحا 
خمال باحلياء،ويعاقب باحلب�س مدة ل تقل عن �صنة من �رتكب فعال 
�أنثى �أو �صبي مل يتم �خلام�صة ع�رشة ولو يف غري  خمال باحلياء مع 

عالنية .

�ملادة رقم 
 357

على ع�رشة  تزيد  ل  وبغر�مة  �صنة  على  تزيد  ل  مدة  باحلب�س  يعاقب 
�آلف درهم �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني من تعر�س �لأنثى على وجه 

يخد�س حياءها بالقول �أو �لفعل يف طريق عام �أو مكان مطروق.
�لفعل �لفا�صح 

و�ملخل 
باحلياء 

)359-358(
�ملادة رقم 

 358
�ملادة رقم 

359

مكانا  ودخل  �مر�أة  بزي  تنكر  رجل  كل  �لعقوبة  بذ�ت  يعاقب  كما 
�رتكب  فاإذ�  �لن�صاء،  لغري  �آنذ�ك  دخوله  حمظور  �أو  بالن�صاء  خا�صا 

�لرجل جرمية يف هذه �حلالة عد ذلك ظرفًا م�صددً�.

6

�ل�صعودية
"م�صودة 
�لقانون 
�ملقرتح"

م�رشوع 
قانون

يعترب حتر�صًا جن�صيًا معاقبًا عليه مبوجب هذ� �لنظام كل قول �أو فعل 
�أو �إ�صارة، �أو �تخاذ موقف ل تدع ظروف �حلال �صكا يف دللته على 
�لرغبة يف �لإيقاع �جلن�صي بالطرف �لآخر، �أو �إهانته، �أو ��صتفز�زه، 

�أو حتقريه ب�صبب جن�صه، �أو جمرد خد�س حياء �لأذن �أو �لعني. 

�ملادة �لأوىل

تقل  �ملتحر�س مدة ل  �لفعل هي حب�س  ملثل هذ�  �ملقرتحة  و�لعقوبات 
عن 6 �أ�صهر ول تزيد على �صنة، وبغر�مة ل تقل عن 20 �ألف ريال ول 
تتجاوز 50 �ألف ريال، �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني، ويف حالة �لعودة 

ت�صاعف �لعقوبة. 
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6

�ل�صعودية
"م�صودة 
�لقانون 
�ملقرتح"

�ملادة 
�لثانية

يعترب مفهوم �لتحر�س �جلن�صي يف جمال �لعمل هو �صدور �أي �صلوك 
ينطبق عليه �لو�صف �لإجر�مي �لو�رد يف �ملادة �لأوىل من هذ� �لنظام 
�أيا كان  �آخر،  �أو من عامل على  �أو �لعك�س،  من رئي�س على مروؤو�س 
�لنطاق  يف  كان  و�صو�ء  �لطرفني،  بني  �لعالقة  نوع  �أو  �لعمل  نوع 
�لزماين و�ملكاين للعمل �أو خارجه، متى كانت عالقة �لعمل هي �صبب 

�لتحر�س �جلن�صي �أو وقع مبنا�صبتها. 

�ملادة 
�لثالثة

حب�س  يتم  حيث  �أ�صد،  فهي  �لعمل  جمال  يف  �ملقرتحة  �لعقوبات  �أما 
�ملتحر�س مدة ل تقل عن �صنة ول تزيد على 3 �صنو�ت، وبغر�مة ل تقل 

عن 50 �ألف ريال، ويف حالة �لعودة ت�صاعف �لعقوبة. 
على م�صوؤولية �لروؤ�صاء و�ملديرين يف �ملوؤ�ص�صات �حلكومية و�أ�صحاب 

�لأعمال، �أو من يقوم مقامهم، كل يف جمال عمله، على توفري بيئة عمل 
خالية من �أفعال �لتحر�س �جلن�صي، حيث يتعني عليهم و�صع �أنظمة 
�لو�صائل  كل  �تخاذ  مع  �جلن�صي،  �لتحر�س  ملكافحة  فعالة  د�خلية 
�لالزمة لذلك، ومن ذلك ن�رش �لوعي بخطورة �لتحر�س �جلن�صي من 
�لناحية �لدينية و�لأخالقية و�لنظامية، وتوفري بيئة عمل يحاط فيها 
�مل�صتمرة  و�ملر�قبة  �ل�رشعية،  بال�صو�بط  �جلن�صني  بني  �لختالط 
ل�صلوكيات من تثور حولهم �ل�صبهات، و�صع نظام فعال لل�صكوى من 
�أفعال �لتحر�س �جلن�صي، و�إحاطة �لتحقيق �لإد�ري بكافة �ل�صمانات 
�لنظامية، كما يجب �صمان �رشية �لتحقيق حفاظا على �لنظام �لعام 

و�لآد�ب �لعامة.

�ملادة 
�لر�بعة

نظام  يف  عليها  �ملن�صو�س  �لتاأديبية  باجلز�ء�ت  �لإخالل  حالة  ويف 
�أو  مديرها  �أو  �ملوؤ�ص�صة  رئي�س  يعاقب  �لعمل،  �أو  �ملدنية  �خلدمة 
�ألف ريال ول  �لعمل ح�صب �لأحو�ل بغر�مة ل تقل عن 50  �صاحب 

تتجاوز 100 �ألف ريال، كما �أنه يف حال �لعودة ت�صاعف �لعقوبة. 
تتناول م�صوؤولية �لرئي�س باملوؤ�ص�صة �أو مديرها �أو �صاحب �لعمل عن 
كل حو�دث �لتحر�س �جلن�صي �لتي تقع يف موؤ�ص�صته، مامل يثبت �أنه مل 

يق�رش يف و�صع وتنفيذ خطة مكافحة �لتحر�س �جلن�صي. 

�ملادة 
�خلام�صة

على  �لدليل  باإقامة  �لتحر�س �جلن�صي  عليه يف جرمية  �ملجني  تطالب 
�إثبات  يخ�صع  بينما  �لإثبات،  طرق  بكافة  نفيها  وللمتهم  وقوعها، 

�لو�قعة ونفيها لل�صلطة �لتقديرية جلهات �لتحقيق
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�جلز�ئر7

�ملادة 341 
مكرر

يعد مرتكبا جلرمية �لتحر�س �جلن�صي ويعاقب باحلب�س من �صهرين 
�صخ�س  كل  دج،   100.000 �إىل  دج   50.000 من  وبغر�مة  �صنة  �إىل 
�أو  �إ�صد�ر �لأو�مر للغري  �أو مهنته عن طريق  ي�صتغل �صلطة وظيفته 
على  �إجباره  ق�صد  عليه  �صغوط  مبمار�صة  �أو  بالإكر�ه  �أو  بالتهديد 

�ل�صتجابة لرغباته �جلن�صية فى حالة �لعود ت�صاعف �لعقوبة.
�لتحر�س  مفهوم  �جلز�ئية  �ملجلة  من  ثالثا   226 �لف�صل  و�أو�صح 
�أو  �أقو�ل  �أو  �أفعال  بتكر�ر  �لغري  م�صايقة  يف  "�لإمعان  بـ  �جلن�صي 
�إ�صار�ت من �صانها �أن تنال من كر�مته و�أن تخد�س حياءه وذلك بغاية 
�أو ممار�صة  �أو رغبات غريه �جلن�صية  حمله على �ل�صتجابة لرغباته 
�صغوط عليه من �صاأنها �إ�صعاف �إر�دته على �لت�صدي لتلك �لرغبات".

�ملادة 333

عاقب باحلب�س من �صهرين �إىل �صنتني وبغر�مة من 500 �إىل 2000 دج 
كل من �رتكب فعال عالنيا خمال باحلياء.

�ل�صذوذ �جلن�س  �أفعال  من  باحلياء  �ملخل  �لعلني  كان �لفعل   و�إذ� 
�رتكب �صد �صخ�س من نف�س �جلن�س تكون �لعقوبة باحلب�س من �صتة 

�أ�صهر �إىل ثالث �صنو�ت وبغر�مة من 1000 �إىل 10.000 دج.

�ملادة 333 
مكرر

يعاقب باحلب�س من �صهرين �إىل �صنتني وبغر�مة من 500 �إىل 2000 
�أو �صاعي يف ��صتري�د من �أجل  �أو ��صتورد  دج كل من �صنع �أو حاز 
�لتجارة �أو وزع �أو �أجر �أو ل�صق �أو �أقام معر�صا �أو عر�س �أو �رشع 
يف  �أو �رشع  وزع  �أو  �لبيع  يف  �أو �رشع  باع  �أو  للجمهور  �لعر�س  يف 
�لتوزيع كل مطبوع �أو حمرر �أو ر�صم �أو �إعالن �أو �صور �أو لوحات 
زيتية �أو �صور فوتوغر�فية �أو �أ�صل �ل�صورة �أو قالبها �أو �أنتج �أي 

�صيء خمل باحلياء.

�ملادة 334
عاقب باحلب�س من خم�س �إىل ع�رش �صنو�ت كل من �رتكب فعال خمال 
باحلياء �صد قا�رش مل يكمل �ل�صاد�صة ع�رشة ذكر� كان �أو �أنثى بغري 

عنف �أو �رشع يف ذلك.

�ملادة 335
�أحد �لأ�صول  �إىل ع�رش �صنو�ت   ويعاقب بال�صجن �ملوؤقت من خم�س 
�ل�صاد�صة  جتاوز  ولو  قا�رش  �صد  باحلياء  خمال  فعال  يرتكب  �لذي 

ع�رشة من عمره ومل ي�صبح بعد ر��صد� بالزو�ج.
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�جلز�ئر7

�ملادة 336

�رتكب  من  كل  �صنو�ت  ع�رش  �إىل  خم�س  �ملوؤقت من  بال�صجن  يعاقب 
فعال خمال باحلياء �صد �إن�صان ذكر� كان �أو �أنثى بغري عنف �أو �رشع 

يف ذلك.
يعاقب  ع�رشة  �ل�صاد�صة  يكمل  مل  قا�رش  على  وقعت �جلرمية  �إذ�  و 

�جلاين بال�صجن �ملوؤقت من ع�رش �صنو�ت �إىل ع�رشين �صنة.

�ملادة 337

�ملوؤقت من خم�س  بال�صجن  يعاقب  �رتكب جناية هتك عر�س  كل من 
�إىل ع�رش �صنو�ت.

ع�رشة  �ل�صاد�صة  تكمل  مل  �لقا�رشة  �صد  �لعر�س  وقع هتك   و�إذ� 
فتكون �لعقوبة �ل�صجن �ملوؤقت من ع�رش �صنو�ت �إىل ع�رشين �صنة

�إذ� كان �جلاين من �أ�صول من وقع عليه �لفعل �ملخل باحلياء �أو هتك 
�لعر�س �أو كان من فئة من لهم �صلطة عليه �أو كان من معلميه �أو ممن 
يخدمونه باأجر �أو كان خادما باأجر لدى �لأ�صخا�س �ملبينني عاليه �أو 
كان موظفا �أو من رجال �لدين �أو �إذ� كان �جلاين مهما كان �صفته قد 
��صتعان يف �رتكاب �جلناية ب�صخ�س �أو �أكرث فتكون �لعقوبة �ل�صجن 
�ملوؤقت من ع�رش �صنو�ت �إىل ع�رشين �صنة يف �حلالة �ملن�صو�س عليها 
يف �لفقرة �لأوىل من �ملادة 334 و�ل�صجن �ملوؤبد يف �حلالتني �ملن�صو�س 

عليهما يف �ملادتني 335 و.336

مادة256 �ليمن8

يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �صنة �أو بالغر�مة كل من �عتدى على 
حرمة �حلياة �خلا�صة وذلك باأن �رتكب �أحد

بغري ر�صاء  �أو  �لأفعال �لآتية يف غري �لأحو�ل �مل�رشح بها قانوًنا 
�ملجني عليه-

�أ -��صرتق �ل�صمع �أو �صجل �أو نقل عن طريق جهاز من �لأجهزة �أًيا 
كان نوعه حمادثات جرت يف مكان خا�س �أو عن طريق �لهاتف.

ب -�لتقط �أو نقل بجهاز من �لأجهزة �أًيا كان نوعه �صورة �صخ�س 
يف مكان خا�س.

فاإذ� �صدرت �لأفعال �مل�صار �إليها يف �لفقرتني �ل�صابقتني �أثناء �جتماع 
�لجتماع فاإن ر�صاء  مر�أى من �حلا�رشين يف ذلك  �أو  على م�صمع 
ا ويعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على ثالث �صنو�ت  هوؤلء يكون مفرت�صً
�أو بالغر�مة �ملوظف �لعام �لذي يرتكب �أحد �لأفعال �ملبينة بهذه �ملادة 

�عتماد على �صلطة وظيفته.
ويحكم يف جميع �لأحو�ل مب�صادرة �لأجهزة وغريها مما يكون قد 
��صتخدم يف �جلرمية كما يحكم مبحو �لت�صجيالت �ملتح�صلة عنها �أو 

�إعد�مها.
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�ليمن8

مادة269 

متى �صقط �حلد �ل�رشعي ل�صبب من �لأ�صباب �ملقررة يعاقب باحلب�س 
بالغت�صاب على �أي  مدة ل تزيد على �صبع �صنني كل من �عتدى 
�أنثى بدون ر�صاه وتكون �لعقوبة �حلب�س  �أو  �صخ�س ذكًر� كان 
مدة ل تقل عن �صنتني ول تزيد على ع�رش �صنني �إذ� �رتكب �جلرمية 
كان �جلاين من �ملتولني �لإ�رش�ف على �ملجني  �أو  �صخ�صان فاأكرث 
عليه �أو حمايته �أو تربيته �أو حر��صته �أو معاجلته �أو �أ�صيب �ملجني 
عليه ب�صبب �حلادث ب�رشر ج�صيم يف بدنه �أو �صحته �أو حملت �ملجني 
عليها ب�صبب �جلرمية وتكون �لعقوبة �حلب�س مدة ل تقل عن ثالث 
�صنو�ت ول جتاوز خم�س ع�رشة �صنة �إذ� كان �صن �ملجني عليها مل 
ت�صبب عن �لفعل �نتحار �ملجني عليها ويعد  �أو  تبلغ �لر�بعة ع�رشة 
�غت�صاًبا كل �إيالج جن�صي جرى �رتكابه على �صخ�س �لغري ذكًر� كان 

�أو �أنثى بدون ر�صاه.

هتك 
�لعر�س

مادة270 

كل فعل يطال ج�صم �لإن�صان ويخد�س �حلياء يقع من �صخ�س على 
�آخر دون �لزنا و�للو�ط و�ل�صحاق يعترب هتًكا للعر�س.

بالغر�مة �لتي ل جتاوز مادة271  �أو  يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �صنة 
ثالثة �آلف ريال كل من هتك عر�س �إن�صان حي بدون �إكر�ه �أو حيلة 

ويعاقب من وقع عليه �لفعل بر�صاه بذ�ت �لعقوبة.

مادة272 

يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على خم�س �صنو�ت كل من هتك عر�س 
�إن�صان حي بالإكر�ه �أو �حليلة �أو �إذ� كان �ملجني عليه �أنثى مل تتجاوز 
خم�س ع�رشة �صنة �أو ذكًر� مل يجاوز �ثنتى ع�رشة �صنة �أو معدوم 
�إذ� كان �جلاين من �أ�صول �ملجني  �أو  �أو ناق�صها لأي �صبب  �لإر�دة 

عليه �أو من �ملتولني تربيته.

�لفعل 
�لفا�صح 

�ملخل 
باحلياء

مادة273 

�أو  �لفعل �لفا�صح �ملخل باحلياء هو كل فعل ينايف �لآد�ب �لعامة 
�ملتعمد و�لقول  يخد�س �حلياء ومن ذلك �لتعري وك�صف �لعورة 

و�لإ�صارة �ملخل باحلياء و�ملنايف لالآد�ب.

يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �صتة �أ�صهر �أو بالغر�مة كل من �أتى مادة 274
فعاًل فا�صًحا عالنية، بحيث ير�ه �أو ي�صمعه �لآخرون.



137 المركز الم�سري لحقوق المراأة

ن�س �ملادةرقم �ملادة�لدولة�لرقم

�ليمن8

مادة275 

بالغر�مة كل من �أتى فعاًل  �أو  يعاقب باحلب�س مدة ل جتاوز �صنة 
فا�صًحا مع �أنثى بغري ر�صاها فاإذ� كان �لفعل عن ر�صا منها يعاقب 
بالغر�مة �لتي ل  �أو  �لثنان باحلب�س مدة ل تزيد على �صتة �أ�صهر 

جتاوز �ألف ريال.

مادة276 
يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �صنة �أو بالغر�مة كل �صخ�س متزوج 
رجاًل كان �أو �أنثى �أتى �أفعاًل تتنافى مع �لأمانة و�حلر�س �لو�جبني 

يف �لزو�ج.

�لكويت9

�ملو�قعة 
�جلن�صية 

وهتك 
�لعر�س

مادة 186

من و�قع �أنثى بغري ر�صاها، �صو�ء بالإكر�ه �أو بالتهديد �أو باحليلة، 
يعاقب باحلب�س مدة ل جتاوز خم�س ع�رشة �صنة، ويجوز �أن ت�صاف 

�إليها غر�مة ل جتاوز خم�صة ع�رش �ألف روبية.
فاإذ� كان �جلاين من �أ�صول �ملجني عليها �أو من �ملتولني تربيتها �أو 
رعايتها �أو ممن له �صلطة عليها �أو كان خادًما عندها �أو عند من تقدم 

ذكرهم، كانت �لعقوبة �حلب�س �ملوؤبد.
من و�قع �أنثى بغري �إكر�ه �أو تهديد �أو حيلة، وهو يعلم �أنها جمنونة 
�أو  �آخر  �صبب  لأي  معدومة �لإر�دة  �أو  �لتا�صعة  دون  �أو  معتوهة  �أو 
لأنها ل تعرف طبيعة �لفعل �لذي تتعر�س له �أو �إنها تعتقد �رشعيته، 
يعاقب باحلب�س مدة ل جتاوز خم�س ع�رشة �صنة، ويجوز �أن ت�صاف 
�جلاين  كان  فاإذ�  روبية.  �ألف  ع�رش  خم�صة  ل جتاوز  غر�مة  �إليها 
من  �أو  رعايتها  �أو  �ملتولني تربيتها  من  �أو  عليها  �ملجني  �أ�صول  من 
�أو عند من تقدم ذكرهم، كانت  �أو كان خادًما عندها  له �صلطة عليها 

�لعقوبة �حلب�س �ملوؤبد.

مادة 187

من و�قع �أنثى بغري �إكر�ه �أو تهديد �أو حيلة، وكانت تبلغ �لتا�صعة ول 
�لثامنة ع�رشة من عمرها، يعاقب باحلب�س مدة ل جتاوز �صبع  تبلغ 
�صنو�ت، ويجوز �أن ت�صاف �إليها غر�مة ل جتاوز �صبعة �آلف روبية، 
فاإذ� كان �جلاين من �أ�صول �ملجني عليها �أو من �ملتولني تربيتها �أو 
رعايتها �أو ممن لهم �صلطة عليها �أو كان خادًما عندها �أو عند من تقدم 
ذكرهم، كانت �لعقوبة �حلب�س مدة ل جتاوز ع�رش �صنو�ت، ويجوز �أن 

ت�صاف �إليها غر�مة ل جتاوز ع�رشة �آلف روبية

مادة 188
�أو باحليلة، يعاقب  �أو بالتهديد  �إن�صان، بالإكر�ه  كل من هتك عر�س 
�إليها  ت�صاف  �أن  يجوز  ول  �صنو�ت،  ع�رش  جتاوز  ل  مدة  باحلب�س 

غر�مة ل جتاوز ع�رشة �آلف روبية.
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�لكويت9

مادة 191

�أو  �ملتولني تربيته  من  �أو  عليه  �ملجني  �أ�صول  من  �جلاين  كان  �إذ� 
رعايته �أو ممن لهم �صلطة عليه �أو كان خادًما عنده �أو عند من تقدم 
�صنة،  ع�رشة  خم�س  جتاوز  ل  مدة  �حلب�س  �لعقوبة  ذكرهم، كانت 

ويجوز �أن ت�صاف �إليه غر�مة ل جتاوز خم�صة ع�رش �ألف روبية.
ويحكم بالعقوبات �ل�صابقة �إذ� كان �ملجني عليه معدوم �لإر�دة ل�صغر 
�أو جلنون �أو لعته �أو كان غري مدرك طبيعة �لفعل �أو معتقًد� �رشعيته، 

ولو �رتكب �لفعل بغري �إكر�ه �أو تهديد �أو حيلة.

مادة 192

كل من هتك عر�س �صبي �أو �صبية مل يتم كل منهما �لثامنة ع�رشة من 
عمره، بغري �إكر�ه �أو تهديد �أو حيلة، يعاقب باحلب�س مدة ل جتاوز خم�س 
 �صنو�ت وبغر�مة ل جتاوز خم�صة �آلف روبية �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني.

�أو  تربيته  �ملتولني  من  �أو  عليه  �ملجني  �أ�صول  من  �جلاين  كان  فاإذ� 
رعايته �أو ممن لهم عليه �صلطة �أو كان خادًما عند من تقدم ذكرهم، 
كانت �لعقوبة �حلب�س مدة ل جتاوز �صبع �صنو�ت، ويجوز �أن ت�صاف 

�إليها غر�مة ل جتاوز �صبعة �آلف روبية

مادة 198
من �أتى �إ�صارة �أو فعاًل فا�صًحا خماًل باحلياء يف مكان عام �أو بحيث 
ير�ه �أو ي�صمعه من كان يف مكان عام، يعاقب باحلب�س مدة ل جتاوز 
�صنة و�حدة وبغر�مة ل جتاوز �ألف روبية �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني

�لأردن10

�لغت�صاب
 �ملادة 292
�ملادة 293
�ملادة 294

�أو  �أنثى )غري زوجه( بغري ر�صاها �صو�ء بالإكر�ه  1- من و�قع 
بالتهديد �أو باحليلة �أو باخلد�ع عوقب بالأ�صغال �ل�صاقة �ملوؤقتة 

مدة ل تقل عن ع�رش �صنو�ت.
2- كل �صخ�س �أقدم على �غت�صاب فتاة مل تتم �خلام�صة ع�رشة من 

عمرها يعاقب بالإعد�م.

�ملادة 295
�أو  �صعف  ب�صبب  �ملقاومة  ت�صتطيع  ل  زوجه(  )غري  �أنثى  و�قع  من 
عجز ج�صدي �أو نف�صي �أو عقلي يعاقب بال�أ�صغال �ل�صاقة �ملوؤقتة ملدة 

ل تقل عن ع�رش �صنو�ت.
هتك 

�لعر�س
�ملادة 296

من و�قع �أنثى )غري زوجه( �أكملت �خلام�صة ع�رشة ومل تكمل �لثامنة 
عن  تقل  ل  مدة  �ملوؤقتة  �ل�صاقة  بالأ�صغال  عوقب  عمرها  من  ع�رشة 

خم�س �صنو�ت.
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�لأردن10

1. من و�قع �أنثى �أكملت �خلام�صة ع�رشة ومل تكمل �لثامنة ع�رشة 
من عمرها وكان �جلاين �أحد �أ�صولها �صو�ء كان �رشعيًا �أو غري 
�رشعي �أو و�قعها �أحد حمارمها �أو من كان موكال برتبيتها �أو 
�أو قانونية عليها عوقب بالأ�صغال  له �صلطة �رشعية  �أو  رعايتها 

�ل�صاقة �ملوؤقتة مدة ل تقل عن ع�رش �صنو�ت.
مدير  �أو  دين  رجل  �لفاعل  كان  �إذ�  نف�صها  بالعقوبة  ويق�صي   .2
��صتعمال  م�صيئا  �لفعل  فارتكب  فيه  عامال ً �أو  ��صتخد�م  مكتب 

�ل�صلطة �أو �لت�صهيالت �لتي ي�صتمدها من هذه �ل�صلطة.
�إن�صان عوقب بالأ�صغال  �أو �لتهديد عر�س  3. كل من هتك بالعنف 

�ل�صاقة مدة ل تنق�س عن �أربع �صنو�ت.
4. ويكون �حلد �لأدنى للعقوبة �صبع �صنو�ت �إذ� كان �ملعتدى عليه 

مل يتم �خلام�صة ع�رشة من عمره.

�ملادة297
ي�صتطيع  ل  �إن�صان  عر�س  هتك  من  �ملوؤقتة  �ل�صاقة  بالأ�صغال  يعاقب 
��صتعمل  ما  ب�صبب  �أو  نف�صي  �أو نق�س  ب�صبب عجز ج�صدي  �ملقاومة 

نحوه من �رشوب �خلد�ع �أو حمله على �رتكابه.

�ملادة 298

1. كل من هتك بغري عنف �أو تهديد عر�س ولد - ذكرً� كان �أو �أنثى 
مل يتم �خلام�صة ع�رشة من عمره �أو حمله على �رتكاب فعل هتك 

�لعر�س يعاقب بالأ�صغال �ل�صاقة �ملوؤقتة.
2. ول تنق�س �لعقوبة عن خم�س �صنو�ت �إذ� كان �لولد - ذكرً� كان 

�أو �أنثى - مل يتم �لثانية ع�رشة من عمره.

�ملادة 299
�صخ�س  عر�س  يهتك   )295( �ملادة  يف  �ملو�صوفني  من  �صخ�س  كل 
�لثامنة ع�رشة  يتم  �أمت �خلام�صة ع�رشة وملا  �أنثى -  �أم  - ذكر� كان 
�أو يحمله على �رتكاب فعل هتك �لعر�س يعاقب بالأ�صغال  من عمره 

�ل�صاقة �ملوؤقتة.

�ملادة 305
�ملادة 306

منافية  ب�صورة  د�عب  من  كل  �صنة،  تتجاوز  ل  مدة  باحلب�س  يعاقب 
للحياء:

�أنثى،  �أو  كان  ذكر�  عمره  من  �خلام�صة ع�رشة  يتم  مل  �صخ�صًا   .1
�أو �مر�أة �أو فتاة لها من �لعمر خم�س ع�رشة �صنة �أو �أكرث دون 

ر�صاهما.
من عر�س على �صبى دون �خلام�صة ع�رشة من عمره �أو على �أنثى عماًل 
منافيًا للحياء �أو وجه �إليهما كالمًا منافيًا للحياء، عوقب باحلب�س مدة 
ل تتجاوز �صتة �أ�صهر �أو بغر�مة ل تزيد على خم�صة وع�رشين دينارً�.
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�لأردن10

�ملادة 319

يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على ثالثة �أ�صهر �أو بغر�مة ل تزيد على 
خم�صني دينارً� كل من:

مطبوعة  بذيئة  مادة  �أية  �لتوزيع  �أو  �لبيع  بق�صد  �أحرز  �أو  باع   -1
�أو خمطوطة �أو �أية �صورة �صم�صية �أو ر�صم �أو منوذج �أو �أي �صيء 
�آخر يوؤدي �إىل �إف�صاد �لأخالق، �أو طبع �أو �أعاد طبع مثل هذه �لأِ�صياء 

و�ملو�د باأية طريقة �أخرى بق�صد بيعها �أو توزيعها.
�أو  ر�صم  �أو  �صم�صية  �أو �صورة  ت�صوير  �أي  عام  2- عر�س يف حمل 
منوذج بذيء �أو �أي �صيء �آخر قد يوؤدي �إىل �إف�صاد �لأخالق، �أو وزع 

مثل هذه �لأِ�صياء لعر�صها يف حمل عام.
عر�س  �أو  ن�رش  �أو  بيع  يتعاطى  حمل  �إد�رة  يف  ��صرتك  �أو  �أد�ر   -3
�أ�صياء بذيئة مطبوعة كانت �أو خمطوطة �أو �صورة �صم�صية �أو ر�صوم 

�أو مناذج �أو �أية �أ�صياء �أخرى قد توؤدي �إىل �إف�صاد �لأخالق. 
�أذ�ع باأية و�صيلة من �لو�صائل �أن �صخ�صًا يتعاطى بيع  �أو  �أعلن   -4
هذه �ملو�د و�لأ�صياء �لبذيئة �أو طبعها �أو �إعادة طبعها �أو عر�صها �أو 

توزيعها.

�ملادة 320

كل من فعل فعاًل منافيًا للحياء �أو �أبدى �إ�صارة منافية للحياء يف مكان 
عام �أو يف جمتمع عام �أو ب�صورة ميكن معها 

ملن كان يف مكان عام �أن ير�ه، يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �صتة 
�أ�صهر �أو بغر�مة ل تزيد على خم�صني دينارً�.

�ملادة 507 لبنان11
عقوبات

�إجر�ء فعل منـاٍف  �أو  �آخر بالعنف و�لتهديد على مكابـدة  �أكره  "من 
�أربـع �صنـو�ت.  تنق�س عن  �ل�صاقة مدة ل  بالأ�صغال  للح�صمة عوقـب 
ويكـون �حلد �لأدنى للعقوبة �صت �صنو�ت �إذ� كان �ملعتدى عليه مل يتـم 

�خلام�صة ع�صـرة من عمره".
جر�ئم �حل�س على �لفجور:

�حلادية  يف  فتاة  �أو  �مر�أة  ح�ّس  �أن  عقوبات   524 �ملادة  �عتربت 
و�صائل  من  غريها  �أو  بالتهديد  �لفجور  على  من �لعمر  و�لع�رشين 
�لأقل وبغر�مة ل تنق�س عن  يعاقب عليه باحلب�س �صنة على  �لإكر�ه 

مئتي �ألف لرية.
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م�رش12

مادة 267 

مادة 268 

مادة 269 

مادة 269 
مكرر 

مادة 278

مادة 279 

من و�قع �أنثى بغري ر�صاها يعاقب بالأ�صغال �ل�صاقة �ملوؤقتة.  
فاإذ� كان �لفاعل من �أ�صول �ملجني عليها �أو من �ملتولني تربيتها �أو 
مالحظتها �أو ممن لهم �صلطة عليها �أو كان خادما بالأجرة عندها �أو 

عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأ�صغال �ل�صاقة �ملوؤبدة.  
كل من هتك عر�س �إن�صان بالقوة �أو بالتهديد �أو �رشع يف ذلك يعاقب 

بالأ�صغال �ل�صاقة من ثالث �صنني �إىل �صبع. 
و�إذ� كان عمر من وقعت عليه �جلرمية �ملذكورة مل يبلغ �صت ع�رشة 
من  �لثانية  �لفقرة  يف  عنهم  ن�س  ممن  مرتكبها  كان  �أو  �صنة كاملة 
�ملادة 267 يجوز �إبالغ مدة �لعقوبة �إىل �أق�صى �حلد �ملقرر لالأ�صغال 

�ملوؤقتة. 
و�إذ� �جتمع هذ�ن �ل�رشطان معا يحكم بالأ�صغال �ل�صاقة �ملوؤبدة.  

كل من هتك عر�س �صبى �أو �صبية مل يبلغ �صن كل منهما ثماين ع�رشة 
�صنة كاملة بغري قوة �أو تهديد يعاقب باحلب�س و�إذ� كان �صنة مل يبلغ 
�صبع �صنني كاملة �أو كان من وقعت من �جلرمية ممن ن�س عليهم يف 
�لفقرة �لثانية من �ملادة 267 تكون �لعقوبة �لأ�صغال �ل�صاقة �ملوؤقتة.  
يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �صهر كل من وجد يف طريق عام �أو 
مكان مطروق يحر�س �ملارة على �لف�صق باإ�صار�ت �أو �أقو�ل فاإذ� عاد 
�جلاين �إىل �رتكاب هذه �جلرمية خالل �صنة من تاريخ �حلكم عليه يف 
�جلرمية �لأوىل فتكون �لعقوبة �حلب�س مدة ل تزيد على �صتة �أ�صهر 
و�صع  بالإد�نة  �حلكم  جنيهًا وي�صتتبع  خم�صني  جتاوز  ل  وغر�مة 

�ملحكوم عليه حتت مر�قبة �ل�رشطة مدة م�صاوية ملدة �لعقوبة.  
 كل من فعل عالنية فعال نا�صجا خمال باحلياء يعاقب باحلب�س مدة ل 

تزيد على �صنة وغر�مة ل تتجاوز ثالثمائة جنيه.  
يعاقب بالعقوبة �ل�صابقة كل من �رتكب مع �مر�أة �أمرً� خمال باحلياء 

ولو يف غري عالنية.  
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�لعر�ق13

�ملادة 400

�ملادة 401

ملادة 402

�ملادة 403

�ملادة404 

من �رتكب مع �صخ�س، ذكر� �أو �أنثى، فعال خمال باحلياء بغري ر�صاه 
�أو ر�صاها يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �صنة وبغر�مة ل تزيد على 

مائة دينار �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني.
على  تزيد  ل  وبغر�مة  �أ�صهر  �صتة  على  تزيد  ل  مدة  باحلب�س  يعاقب 
خم�صني دينار� �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني من �أتى عالنية عمال خمال 

باحلياء.
�أ�صهر وبغر�مة ل تزيد على  يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على ثالثة 

ثالثني دينار� �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني: 
� – من طلب �أمور� خمالفة لالآد�ب من �آخر ذكر� كان �أو �أنثى. 

2 – من تعر�س لأنثى يف حمل عام باأقو�ل �أو �أفعال �أو �إ�صار�ت على 
وجه يخد�س حياءها. 

3 – وتكون �لعقوبة �حلب�س مدة ل تزيد على �صتة �أ�صهر و�لغر�مة 
�لتي ل تزيد على مائة دينار �إذ� عاد �جلاين �إىل �رتكاب جرمية �أخرى 
تاريخ  من  �صنة  خالل  �أجلها  من  حكم  �لتي  �جلرمية  نوع  نف�س  من 

�حلكم �ل�صابق.
قانون  تعديل  من قانون   )1( �ملادة  مبوجب  �ملادة  هذه  تعدلت 
بتاريخ  �صادر   50 رقمه  �ملعدل،   1969 ل�صنة   111 رقم  �لعقوبات 

1989/01/01، و��صتبدلت بالن�س �لآتي:
يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �صنتني وبغر�مة ل تزيد على مائتي 
دينار �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني كل من �صنع �أو ��صتورد �أو �صدر �أو 
حاز �أو �أحرز �أو نقل بق�صد �ل�صتغالل �أو �لتوزيع كتابا �أو مطبوعات 
�أو كتابات �أخرى �أو ر�صوما �أو �صور� �أو �أفالما �أو رموز� �أو غري ذلك 

من �لأ�صياء �إذ� كانت خملة باحلياء �أو �لآد�ب �لعامة. 
ويعاقب بالعقوبة ذ�تها كل من �أعلن عن �صيء من ذلك �أو عر�صه على 
ولو  �لإيجار  �أو  للبيع  عر�صه  �أو  �أجره  �أو  باعه  �أو  �جلمهور  �أنظار 
كانت.  و�صيلة  باأية  للتوزيع  �صلمه  �أو   يف غري عالنية. وكل من وزعه 
�لأخالق. �إف�صاد  بق�صد  �جلرمية  �رتكبت  �إذ�  م�صدد�  ظرفا  ويعترب 
مائة  على  تزيد  ل  بغر�مة  �أو  �صنة  على  تزيد  ل  مدة  باحلب�س  يعاقب 
دينار كل من جهر باأغان �أو �أقو�ل فاح�صة �أو خملة باحلياء بنف�صه �أو 

بو��صطة جهاز �يل وكان ذلك يف حمل عام.
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�صوريا14

�ملادة 505

�ملادة 506

�ملادة 507

�ملادة 517

�ملادة 518

�ملادة 519

�خلام�صة  يتم  مل  قا�رشً�  للحياء  منافية  ب�صورة  د�عب  �أو  مل�س  »من 
ع�رشة من عمره، ذكرً� كان �أو �أنثى، �أو فتاة �أو �مر�أة لهما من �لعمر 
ل  مدة  باحلب�س  عوقب  ر�صاهما  دون  �صنة  ع�رشة  خم�س  من  �أكرث 

تتجاوز �ل�صنة ون�صف.
»من عر�س على قا�رش مل يتم �خلام�صة ع�رشة من عمره �أو على فتاة 
منافيًا  عماًل  �صنة  ع�رشة  خم�س  من  �أكرث  �لعمر  من  لهما  �مر�أة  �أو 
باحلب�س  عوقب  باحل�صمة  خماًل  كالمًا  �أحدهما  �إىل  وجه  �أو  للحياء 
�لتكديري ثالثة �أيام �أو بغر�مة ل تزيد على خم�صة و�صبعني لرية �أو 

بالعقوبتني معًا. 
»كل رجل تنكر بزي �مر�أة فدخل مكانًا خا�صًا بالن�صاء �أو حمظورً� 
�صنة  من  �أكرث  ل  باحلب�س  عوقب  �لن�صاء  لغري  �لفعل  وقت  دخوله 

ون�صف �ل�صنة.
�ملذكورة  �لو�صائل  باإحدى  �لعامة  لالآد�ب  �لتعر�س  على  »يعاقب 
ثالث  �إىل  �أ�صهر  ثالثة  من  باحلب�س   208 �ملادة  من  �لأوىل  �لفقرة  يف 

�صنو�ت.
�ملذكورة يف  �لو�صائل  باإحدى  �لعامة  لالأخالق  �لتعر�س  »يعاقب على 
�لفقرتني �لثانية و�لثالثة من �ملادة 208 باحلب�س من ثالثة �أ�صهر �إىل 

ثالث �صنو�ت وبالغر�مة من ثالثني لرية �إىل ثالثمائة لرية. 
�أو توريد  �أو ت�صدير  �أقدم على �صنع  »يعاقب بالعقوبات نف�صها من 
�أو  �أفالم  �أو  �أو �صم�صية  �أو �صور يدوية  �أو ر�صوم  �أو �قتناء كتابات 
�إ�صار�ت �أو غري ذلك من �لأ�صياء �ملخلة باحلياء بق�صد �لجتار بها �أو 

توزيعها �أو �أعلن �أو �أعلم عن طريقة �حل�صول عليها. 
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قطر 15

�ملادة 290

�ملادة 291

�ملادة 292

عاقب باحلب�س مدة ل جتاوز �صتة �أ�صهر، وبالغر�مة �لتي ل تزيد على 
ثالثة �آلف ريال، �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني، كل من �أبدى �إ�صارة، 
�أو جهر باأغان �أو �أقو�ل فاح�صة، �أو �أتى فعاًل فا�صحًا، خماًل باحلياء 
باأي طريقة يف مكان عام، �أو يف مكان ي�صتطيع فيه روؤيته من كان يف 

مكان عام.
على  تزيد  �لتي ل  وبالغر�مة  �صنة،  جتاوز  ل  مدة  باحلب�س  يعاقب 
خم�صة �آلف ريال، �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني، كل من ق�صد، خد�س 
حياء �أنثى، باأن تفوه باأي كلمة، �أو �صدر عنه �أي �صوت �أو �إمياء �أو 
تلك  �إىل �صمع  �ل�صوت  �أو  �لكلمة  �أن ت�صل  �أي �صيء، قا�صدً�  عر�س 

�لأنثى �أو يقع ب�رشها على �لإمياء �أو �ل�صيء �لذي يعر�صه.
ويعاقب بذ�ت �لعقوبة، كل من تطفل على �أنثى يف خلوتها.

عاقب باحلب�س مدة ل جتاوز �صنة، وبالغر�مة �لتي ل تزيد على خم�صة 
��صتورد  �أو  �صنع  من  كل  �لعقوبتني،  هاتني  باإحدى  �أو  ريال،  �آلف 
�أو  �لتوزيع  �أو  �ل�صتغالل  بق�صد  نقل  �أز  �أحرز  �أو  �أو حاز  �أو �صدر 
�لعر�س كتابًا �أو مطبوعًا �أو كتابات �أخرى �أو ر�صومًا �أو �صورً� �أو 
�لآد�ب  �أو  �لأ�صياء، �ملخلة باحلياء  �أو غري ذلك من  �أو رموزً�  �أفالمًا 

�لعامة.
ويعاقب بذ�ت �لعقوبة، كل من �أعلن عن �صيء من ذلك، �أو عر�صه على 
لالإيجار ولو يف غري  �أو  للبيع  �أو عر�صه  �أجره  �أو  باعه  �أو  �جلمهور 

عالنية، وكل من وزعه �أو �صلمه للتوزيع باأي و�صيلة.
وتكون �لعقوبة �حلب�س �لذي ل جتاوز مدته �صنتني و�لغر�مة �لتي ل 
تزيد على ع�رشة �آلف ريال �أو �إحدى هاتني �لعقوبتني، �إذ� كان من 

�صاأن ذلك ��صتغالل طفل ل يزيد عمره على �صتة ع�رش عامًا.
- مت تطبيق د�صتور جديد يف 7 يونيو 2005، ومنح �ملر�أة �مل�صاو�ة 
ب�صكل ر�صمي. ويف 2004 �ُصن قانون عقوبات )رقم13 ل�صنة 2004(، 

وقانون �إجر�ء�ت جنائية جديد�ن )رقم 23 ل�صنة 2004(.
�ل�صجن  فاعله عقوبات  قانوين ويتحمل  �لتحر�س �جلن�صي فعل غري 

و/�أو �لغر�مة
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 ملحق رقم 2 
 �لمركز �لم�صري لحقوق �لمر�أة
قانون تجريم �لتحر�س �لجن�صي

 1937 ل�صنة   58 رقم  بالقانون  �ل�صادر  �لعقوبات  قانون  – بتعديل   2008 ل�صنة  رقم  �لقانون 
وقانون �لعمل �ل�صادر بالقانون رقم 12 ل�صنة 2000

با�صم �ل�صعب        

                    رئي�س �لجمهورية

قرر مجل�س �ل�صعب �لقانون �الآتي ن�صه، وقد �أ�صدرناه:

�لمادة �الأولى: 

ت�صتبدل بعبارة هتك �لأعر��س و�إف�صاد �لأخالق عبارة هتك �لأعر��س و�لتحر�س �لجن�صي و�إف�صاد 
�لأخالق في عنو�ن �لباب �لر�بع من �لكتاب �لثالث -قانون �لعقوبات.

�لمادة �لثانية: 

ي�صاف �إلى قانون �لعقوبات �لمو�د، 278 مكررً�.
�لمادة 278 مكرر:

كل من تحر�س جن�صيًا بغيره �صو�ء ذكر �أو �أنثى دون �إر�دته يعاقب بالحب�س مدة ل تتجاوز �صنة 
وبغر�مة ل تتجاوز �ألفي جنيه �أو باأحدي هاتين �لعقوبتين. ويكون �لتحر�س باأفعال كاللم�س �أو �لتتبع �أو 
�لمالحقة �أو غيره وباألفاظ مبا�صرة جن�صية �أو خاد�صة للحياء �أو غير مبا�صرة �أو عبر �لتليفون �أو �لإنترنت 

�أو �إر�صال ر�صائل تحمل �صورً� �أو ن�صو�صًا �أو نقو�صا جن�صية. 
• فاإذ� وقع �لتحر�س ممن له �صلطة على �لمتحر�س به �أو ��صتغالل ظروف �لعمل �أو وقع في �أحد 	

�لأ�صول �أو �لفروع، �أو متولي �لرعاية �أو �لتربية تكون �لعقوبة �صنتين وغر�مة �ألفي جنيه. 
• �إذ� وقع �لتحر�س من �أكثر من �صخ�س �أو با�صتخد�م �ل�صالح ظاهر �أو تحت �لتهديد، �أو نتج عنه 	

�إ�صابة �أو جرح تكون �لعقوبة �لحب�س ثالث �صنو�ت وغر�مة ل تتجاوز خم�صة �آلف جنيه. 
• �إذ� وقع هذ� �لتحر�س على قا�صر �أو معاق ذهنيا �أو بدنيا �أو م�صاب بمر�س نف�صي �أو عقلي تكون 	

�لعقوبة �لحب�س ل يقل عن �صنه ول يتجاوز �لثالث �صنو�ت. 
• وللقا�صي توقيع �أي تد�بير �أخري ير�ها منا�صبة لذلك )�إحالة �لالئحة للتفا�صيل لمفهوم �ل�صلطة 	

و�لظروف(.
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م�صروع قانون لمكافحة �لتحر�س �لجن�صي فى م�صر)47(
مذكرة �إي�صاحية لم�صروع و�صع ن�س لجريمة �لتحر�س �لجن�صي

�أفرز �لو�قع �لم�صري في �لآونة �لأخيرة ظاهرة ملحوظة هي ظاهرة �لتحر�س �لجن�صي بالمر�أة 
ب�صكل يمثل �أحد �أ�صكال �لعنف بالمر�أة، ففي حياتنا �لمعا�صرة تزد�د معاناة �لمر�أة �لعاملة و�لد�ر�صة �أو 
�لتي تتحرك في �ل�صارع �صو�ء كانت فتاة �أو متزوجة، هذ� �لنتهاك لخ�صو�صيتها رغم �إر�دتها بما يمثل 
�لعتد�ء على حريتها �ل�صخ�صية وعلى ح�صانتها �لنف�صية و�لج�صدية من �أو�ن �لإهانة و�لإذلل. )م�صروع 

�أ�صتاذ محمد خليل قويطة(. 
�لقلق  مثل  نف�صية  �أمر��س  من  يعانين  �لجن�صي  للتحر�س  تعر�صن  �لالتي  �لن�صاء  �أغلب  �إن  حيث 

و�ل�صهر و�لالمبالة و�لخوف و�لتعر�س لكو�بي�س )من م�صروع �لمجل�س �لقومي للمر�أة(. 
�لعقوبة  نوع  يحدد  ل  و�لقانون  �صعب  �إثباتها  لأن  �لحو�دث  هذه  عن  بالإبالغ  �لمر�أة  تقوم  ول 
ح�صريا فيما يتعلق بهذه �لجريمة مما يوؤدي �إلى تز�يدها نتيجة غياب �لر�دع �لقانوني لذ� فقد ��صتوجب 
�لأمر ��صتحد�ث ن�س قانوني و��صح لهذه �لجريمة وتحديد عقوبات و��صحة ومحددة لهذ� �لفعل غير 

�ل�صرعي. 
ف�صال عن �أهمية �لتحرك من خالل �لمجتمع وكافة موؤ�ص�صاته طبقا لما ورد من تو�صيات في مائدة 
�لحو�ر حول "غياب �لر�دع �لقانوني و�أثره على �لمجتمع �لم�صري" تتاأكد �أهمية ��صتحد�ث هذ� �لن�س، 
و�إنما  �لجن�صي  �لتحر�س  مو�صوع  تغطي  ل  �ل�صاأن  بهذ�  �لمرتبطة  �لعقوبات  قانون  ن�صو�س  �إن  حيث 
تغطي فقط �أنو�عًا �أخرى من �ل�صلوك �لمجرم قانونا هذ�، وقد �رتوؤى �صعف �لعقوبات �لمحددة لهذه 

�لجر�ئم بقيا�صها بالتحر�س �لجن�صي.
مر�جعة  مع  �لجريمة  هذه  با�صتحد�ث  �لم�صري  �لم�صرع  يقوم  �أن  �إلى  �لمجتمع  يحتاج  �إذن 
�لن�صو�س �لأخرى و�صبط �لمعاني و�لقيام بتن�صيق �لعقوبات تبعا لخطورتها و�صبط �لمعاني �لمرتبطة 
بكل جريمة وو�صع ن�صو�س محددة في �لظروف �لتي ت�صتدعي �لت�صديد و�لتخفيف وتو�صيع �لخيار�ت 
بالن�صبة لقا�صي �لدعوى يتحرك بد�خلها، ومن خالل �لعقوبات �لأ�صلية و�لتكميلية و�لعقوبات �لتبعية 

وكذلك �إ�صافة عدد من �لتد�بير �لحتر�زية وذلك بالن�س عليها في �لقانون . 
ولما كانت �لقاعدة �أن �لن�س �لقانوني يجب �أن يكون عاما ومجرد� ويحمل عقوبة �أو جز�ء. 

فاإن ح�صيلة �لمناق�صات في هذه �لظاهرة توؤكد �أن �لتحر�س �لجن�صي قد يرد على �لمر�أة �أو �لطفل 
ور�دع  �صخ�صي  كر�دع  جد�  مهم  هذ�  كل  ي�صمل  ن�س  و�صع  فاإن  لذ�  عدة،  وبو�صائل  �لرجل  حتى  �أو 
مجتمعي �أي�صا و�صامل لكل �أنو�ع �لتحر�س وعلى جميع من يقوم بالتحر�س وعلى �لمتحر�س به �أيا كان، 

ونحن نعتقد �أن �لظروف �لم�صددة في هذه �لحالت: 
�أ�صول �لمجني عليه �أو فروعه �أو �لمتولون تربيته �أو رعايته.   .1

من له �صلطة على �لمجني عليه )رب �لعمل – �لموظفين �لعموميون – بالتعريف �لو�رد بالمادة   .2
رقم 119 مكرر عقوبات(. 

)47( هذ� �مل�رصوع �إعد�د �ملركز �مل�رصي حلقوق �ملر�أة.
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كل من ي�صيء ��صتخد�م �ل�صلطة �لتي تخوله له مهامه.   .3
�إذ� تعدد مرتكب �لفعل �لموؤثم �صو�ء باإر�دتهم �أو تنفيذ لأو�مر �صدرت لهم )�ل�صرطة-�ل�صجون(.   .4

مرتكب �لفعل �لموؤثم بال�صالح �أو بالتهديد.   .5
من ي�صتغل ظروف عمل م�صترك �أو عالقة خدمية )�لمحالت �لتجارية( �أو �تفاق تعليمي �أو   .6

تدريبي. 
�إذ� �رتكب �لفعل ليال.   .7

�لحاالت �لتي ت�صتوجب ت�صديد ولها عالقة بالمجني عليها 

حال كون �لتحر�س على قا�صر �أو �أنثى.   .1
�أن يرتكب �لفعل �لموؤثم �صد من هم عر�صة لالنتهاك لعلة ما �أو عجز �أو �إعاقة بدنية �أو نف�صية.   .2
هذ� مع �أهمية تحديد ما �إذ� كان �لتحر�س جنحة �أم جناية، و�أميل لالأخيرة لوجود جر�ئم �أ�صد من 

حيث �لأثر و�لخطورة و�لتي يمكن �عتبارها جناية. 
وكذلك �ل�صتفادة من �لعقوبة �لتبعية و�لموجودة بقانون �لعقوبات )مادة 25 عقوبات( وكذلك 
�لتد�بير �لموجودة في مادة 19 مكرر، ويمكن �ل�صتفادة من ن�س مادة 17 عقوبات فيما يتعلق بالو�صائل 
و�لأدو�ت، ويمكن �لتن�صيق بين �لن�س �لم�صتحدث وكل من �لمو�د 278 عقوبات �لتي تتحدث عن �لفعل 
يتم  بحيث  عالنية  غير  في  ولو  �لفعل  �رتكاب  عن  تتحدث  و�لتي  عقوبات  عالنية و279  بالحياء  �لمخل 

�صمول كل �لحالت عن �لتحر�س �لجن�صي و�صبط تدرج �لعقوبة بينها.
وجريمة �لتحر�س �لجن�صي مهم �أن تكون من جر�ئم �ل�صكوى و�أقترح �أن يكون �لن�س على �لنحو �لآتي:

يعاقب بالحب�س كل من تحر�س جن�صيًا بغيره �صو�ء ذكر �أو �أنثى دون �إر�دته مدة ل تتجاوز �صنة 
وبغر�مة ل تتجاوز �ألفي جنيه �أو باإحدي هاتين �لعقوبتين. ويكون �لتحر�س باأفعال كالم�س �أو �لتتبع �أو 
�لمالحقة �أو غيره وباألفاظ مبا�صرة جن�صية �أو خاد�صة للحياء �أو غير مبا�صرة �أو عبر �لتليفون �أو �لنترنت 

�أو �إر�صال ر�صائل تحمل �صورً� �أو ن�صو�صًا �أو نقو�صا جن�صية. 
• فاإذ� وقع �لتحر�س ممن له �صلطة على �لمتحر�س به �أو ��صتغالل ظروف �لعمل �أو وقع من �أحد 	

ل  وغر�مة  �صنتين  �لحب�س  �لعقوبة  تكون  �لتربية  �أو  �لرعاية  متولي  �أو  �لفروع،  �أو  �لأ�صول 
تتجاوز �ألفي جنيه �أو باإحدى هاتين �لعقوبتين. 

• فاإذ� وقع �لتحر�س من �أكثر من �صخ�س �أو ليال �أو با�صتخد�م �ل�صالح �أو تحت �لتهديد به، �أو نتج 	
عن هذ� �لتحر�س �إ�صابة �أو جرح تكون �لعقوبة �لحب�س ثالث �صنو�ت وغر�مة ل تتجاوز خم�صة 

�آلف جنيه �أو باإحدى هاتين �لعقوبتين.
• �إذ� وقع هذ� �لتحر�س على قا�صر �أو معاق ذهنيا �أو بدنيا �أو م�صاب بمر�س نف�صي �أو عقلي تكون 	

�لعقوبة �لحب�س �لذي ل يقل عن �صنه ول يتجاوز ثالث �صنو�ت.
• �لقانون 	 لهذ�  �لتنفيذية  �لالئحة  لذلك وتحدد  �أخري ير�ها منا�صبة  �أي تد�بير  وللقا�صي توقيع 

�لتد�بير �لمنا�صبة. 
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وت�صدد �لعقوبة في �لحاالت �الآتية:  

تذكر من �لمذكرة �لإي�صاحية �لحالت �لتي يتم فها ت�صديد �لعقوبة �صو�ء �لمتعلقة بالمتحر�س �أو 
بالمتحر�س به. وت�صاعف �لعقوبات �لتبعية و�لتد�بير �لحتر�زية ومنها �لت�صغيل ل�صالح �لمجتمع في 
�أي مرفق عام �أو خدمي في مدة معينة يكون فيها حد �أق�صى وحد �أدنى. وبالن�صبة للموظف �لعام هناك 

تد�بير كثيرة يمكن �ل�صتهد�ء بها. 



ا�ستهداف التغيري الثقايف يف البيئة القامعة

حملة الق�ساء على التحر�ش 
اجلن�سي يف م�رص

هيلين ريزو
ق�سم علم الإجتماع وعلم الإن�سان وعلم النف�ش وعلم الم�سريات

الجامعة الأمريكية بالقاهرة
اآن اإم براي�ش وكاثرين ميير
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كيف  على  ركزت  �لإ�صتبد�دية  لالأنظمة  �خلا�صعة  �لإجتماعية  �حلركات  �أدبيات  معظم  �ملوجز: 
لالإحتجاجات �أن توؤدي �إىل تغيري �لنظام �أو تهديده. �ملعلومات حمدودة ب�صاأن ظهور �حتجاج روتيني و 
م�صاركة �صيا�صية يف �لبيئة �لإ�صتبد�دية، و �لتي تكون �أهد�فها غري موجهة للدولة. ت�صاهم هذه �لورقة يف 
هذ� �ملجال من خالل فح�صها حلملة �ملركز �مل�رشي حلقوق �ملر�أة �صد �لتحر�س �جلن�صي. تاأتي �لبيانات 
من مر�قبة �مل�صاركني باحلملة منذ نوفمرب 2006 حتى 2008 و �إجر�ء �ملقابالت مع �لأع�صاء �لتنظيميني 
و كذ� حتليل فحوى �أدبيات �ملركز �مل�رشي. ت�صري �لنتائج �إىل جناح �ملركز و يعزى ذلك �لنجاح �إىل و�صعه 
�لإطار للق�صية و للرتتيبات �لإ�صرت�تيجية بالإ�صافة �إىل �لهيكل �ملوؤيد للفر�س �ل�صيا�صية و ي�صمل فيما 
ي�صمل �حلدث �لرتكيزي. ت�صاهم هذه �لورقة يف �أدبيات تعبئة �حلركات �لو�قعة يف �لبيئة �لقامعة و كذلك 

�حلركات ذ�ت �لأهد�ف �ل�صيا�صية.    
�لمقدمة:

�أو �لإ�صتبد�دية قد ركزت على  �أغلبية �لبحوث �ملعنية باحلركات �لإجتماعية يف �لبيئة �لقامعة  �إن 
)�أنظر  تهديده  �أو  �لنظام  تغيري  �إىل  توؤدي  �أن  �لعنف(  �أو  �لإحتجاج  )مثل  ترتيباتها  و  للحركات  كيف 
2008(. وبينما قد �صاهم   Bourdreau 2007 و   Lee 2004 و   Hafez 2001 و   Goodwin
�أن معرفتنا  �إل  ذلك ب�صكل ملحوظ يف فهم معنى تعبئة �حلركات �لو�قعة �صمن �لأو�صاع �لإ�صتبد�دية، 
�لفهم  �إىل  ذلك  يرجع  �لإ�صتبد�دي.  �لنظام  حتت  �لروتينية  �لإحتجاجات  ظهور  ب�صاأن  حمدودة  لز�لت 
باأن �لإحتجاج �لروتيني و �مل�صاركة �ل�صيا�صية يف بيئة من �لنظام �لإ�صتبد�دي �أمر نادر �حلدوث كما �أنه 
يعني حتدي �لنظام. يلخ�س Tilly )2007: 11( �لفكرة �لعامة لالإنق�صام �لو��صح بني �أمناط �لعمل 
"ترتكز �حلروب  �ل�صيا�صي �لذي يظهر يف �لأنظمة �لدميقر�طية مقابل �لأنظمة غري �لدميقر�طية قائاًل: 
ب�صكل  تقريبًا  �لإجتماعية  تت�صكل �حلركات  بينما  �لدميقر�طية  �لأنظمة غري  يف  �ملثال  �صبيل  على  �لأهلية 
�لإنتخابات  "تتعر�س  �لقامعة حيث  �لبيئة  �أنه يف  �ملعتقد  �لدميقر�طية." عمومًا من  �لأنظمة  ح�رشي يف 
�لوطنية �لتناف�صية للبطالن �أو �لإلغاء �أو �لتعامل معها على �أنها مزيفة و بال معنى �أو كافة تلك �لأمور 
جمتمعة" �صوف يرى �لقائمون بالتحدي �لعمل من خالل �لقنو�ت �ل�صيا�صية �لروتينية على �أنه �أمر غري 
353(. من ثم �صوف يبدو �لإحتجاج �لروتيني و �مل�صاركة �ل�صيا�صية   :2003  Almeida( طائل منه
�لقائمة. تعترب م�رش بكل  �أمور غري �صائعة و لن تتعر�س �لدولة للتحدي من خالل �لقنو�ت �ل�صيا�صية 
تاأكيد مثال على هذ� �لنوع من �لبيئة حيث يوجد �لقليل من �لثقة يف �لنظام "دولة ُينظر فيها �إىل �لف�صاد 
على �أنه �أمر ُمنظم )Slackman and Audi 2008:1( بيد �أننا نو�صح �إمكانية ��صتخد�م �لإحتجاج 
�لروتيني بنجاح يف هذه �لبيئة فعندما يكون هدف �حلركة هو تغيري له �صبغة �جتماعية ُينظر �إىل �لدولة 
كقوة قابلة للتفاو�س معها عو�صًا عن كونها هدف للحركة و عليه ينفتح جماًل يف هيكل �لفر�س �ل�صيا�صية."

�أنه  لتو�صيح  �جلن�صي  �لتحر�س  �صد  حملته  و  �ملر�أة  حلقوق  �مل�رشي  �ملركز  حالة  ن�صتخدم 
بالتايل  و  معه  �لتفاو�س  �ملمكن  من  ن�صبيًا  �مل�صتجيب  غري  �لنظام  حتى  �لإجتماعي  �لتغيري  �إىل  بال�صعي 
يتوفر �حلافز للحركات من �أجل �لعمل عرب قنو�ت روتينية. مع �عتبار �لأنظمة �لإ�صتبد�دية ل تعطي يف 
حقيقة �لأمر �أي م�صاحة لالإحتجاج فاإننا نطرح �ل�صوؤ�ل �لتايل: ما هي �لرتتيبات �لإ�صرت�تيجية �لتي تتبعها 
�حلركات �ل�صاعية �إىل �لتغيري �لثقايف يف �لدول �لإ�صتبد�دية؟ و مبا �أن �لدولة تعترب غري م�صتجيبة عمومًا 
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لالإحتجاجات و �لر�أي �لعام يف �لأنظمة �لإ�صتبد�دية فباأي �صكل من �لأ�صكال تتفاعل �حلركات يف مثل هذه 
�لإجتماعية  باحلركات  �ملعنية  �لأدبيات  يف  ن�صاهم  فاإننا  �لأ�صئلة  هذه  فح�س  عند  �لدولة؟  مع  �ملجتمعات 
يف �لبيئة �لقامعة و ل�صيما �حلركات ذ�ت �لأهد�ف غري �ملوؤ�ص�صية. عالوة على ذلك ن�صيف جمالني من 
�ملعروف �لإفتقار �مللحوظ لهما و هما: �حلركات يف �ل�صياقات غري �لغربية و �أثر �لعوملة على �حلركات 
�لن�صائية )Moghadam 2009؛ 2000(. تاأتي �لبيانات من مر�قبة �مل�صاركني للحملة �خلا�صة 
باملركز �مل�رشي حلقوق �ملر�أة ملدة عام �بتد�ءً� من نوفمرب 2006 و كذلك �لقيام بتحليل حمتوى �مل�صادر 
�لإعالمية يف 2007 و �إجر�ء مقابالت متابعة يف 2007 و كذ� ح�صور �ملوؤمتر �ل�صحفي �خلا�س باملركز 

�مل�رشي حلقوق �ملر�أة يف يوليو 2008.
�لمركز �لم�صري لحقوق �لمر�أة

تاأ�ص�س يف عام 1996. �ملركز �مل�رشي حلقوق  �لقاهرة و قد  �ملركز �مل�رشي حلقوق �ملر�أة مقره 
�ل�صئون �لإجتماعية �مل�رشية. هدف �ملركز، كما هو  ُم�صجلة لدى وز�رة  �ملر�أة هو منظمة غري حكومية 
مو�جهة  و  �لإجتماعي  و  �ل�صيا�صي  �ملر�أة  و�صع  من  "�لتح�صني  هو  �لإنرتنت،  على  موقعها  يف  ُملخ�س 
كافة �أ�صكال �لتمييز �صدها"  www.ecwronline.org. يقوم عملها على �لإميان باأن حقوق 
�ملر�أة تعد جزءً� هامًا من حقوق �لإن�صان و �أن �مل�صاو�ة ما بني �جلن�صني و متكني �ملر�أة مبثابة عو�مل 
�أن توؤدي �إىل قدر �أكرب من �لدميقر�طية و �لتنمية يف م�رش )�أدبيات �ملركز �مل�رشي  رئي�صية من �صاأنها 
حلقوق �ملر�أة(. وفقًا للمهمة �لتنظيمية �إنه لأمر �رشوري �أن ت�صرتك �ملر�أة يف �حلياة �ل�صيا�صية و �لعامة 
للتاأكد من م�صاركتها يف عمليات �صناعة �لقر�ر من �أجل حتقيق �لتغيري يف تلك �لأوقات �ملثرية للنز�عات 
�ل�صيا�صية. من ثم عمل �ملركز على توفري �لدعم �لقانوين للمر�أة �لو�قعة حتت وطاأة �لفقر و �لرفع من 
وعي �ملر�أة بحقوقها �ملدنية و �ل�صيا�صية من خالل توفري �لتدريب للمنظمات �ملجتمعية غري �حلكومية. 
قو�نني  جمالت  يف  قانونية  �إ�صالحات  �إجر�ء  �أجل  من  دعوية  حمالت  �ملركز  يقود  ذلك  �إىل  بالإ�صافة 
�لأحو�ل �ل�صخ�صية كما �أنه دفع يف �إجتاه �لإ�صالحات لزيادة م�صاركة �ملر�أة �ل�صيا�صية. حتقيقًا للتغيري 
يحاول �ملركز ��صتخد�م �لقنو�ت �ل�صيا�صية �لروتينية مثل ح�صد �لدعم و كذلك ن�رش �لتقارير و �لُكتب و 
�إلقاءً� لل�صوء على �لإعرت�ف �لدويل باملركز فاإن �ملركز �مل�رشي حلقوق  و�صع بر�مج لتدريب �لطالب. 

�ملر�أة قد ح�صل على �عرت�ف �لأمم �ملتحدة يف �صبتمرب 2007.
تفح�س هذه �لورقة حملة �ملركز �مل�رشي متعددة �لأوجه و �ملعنية بالق�صاء على �لتحر�س �جلن�صي 
منذ 2005 و حتى 2008. يعر�س �جلدول 1 �خلط �لزمني لالأحد�ث �لرئي�صية للمركز �مل�رشي خالل تلك 
�لفرتة. عند فح�س عملية تعبئة �حلملة و و�صعها لالإطار من �أجل �لق�صية �ملطروحة و كذلك ترتيباتها 
�لتنظيمية تتجلى �لروؤية �لنظرية ب�صكل �أ�صا�صي من �لأدبيات �ملعنية باحلركات �لإجتماعية عالية �خلطورة 
�أي�صًا  �إننا  �لبيئة �لإ�صتبد�دية( و كذلك �حلركات ذ�ت �لأهد�ف �لإجتماعية.  �لو�قعة يف  )خ�صو�صًا تلك 
نعتمد على �لبحوث �خلا�صة باملنظمات �لن�صائية يف �ل�صياقات غري �لغربية و دور �لعوملة يف خلق �لوعي 

بو�صع �ملر�أة يف جمتمعات خمتلفة.
�لحركات �الإجتماعية عالية �لخطورة

خماطر  �لن�صاط  �أمناط  بع�س  تت�صمن   )1986(  Doug McAdam �أو�صح  وكما 
منخف�صة �مل�صتوى ن�صبيًا وفقًا للم�صاركني بينما يف حالت �أخرى حتى �مل�صاركة �لهام�صية تنطوي على 
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خطورة عالية. من �ملمكن للن�صاط نف�صه مثل �لتوقيع على عري�صة �أن يكون خايل من �ملخاطر يف موقف 
"�ملخاطر �ملتوقعة �صو�ء كانت  �أنه  ما و لكن قد يكون عايل �خلطورة يف �صياق �آخر. ُيعرف �خلطر على 
قانونية �أو �جتماعية �أو ج�صدية �أو مالية و ما �إىل ذلك" و �لتي تنتج عن �مل�صاركة يف حدث معني من �لن�صاط 

.)67 :1986 McAdam(
�إىل كونها �صعبة  �لقامعة تت�صم على نحو خا�س بخطورة عالية بالإ�صافة  �إن �حلركات يف �لبيئة 
�لتعبئة. يف مثل هذه �لبيئة جتمع �حلركات �ملو�د و �ملو�رد �لتنظيمية ببطئ و تو�جه خطر فقد�نها لتلك 
�ملو�د و �ملو�رد ب�صبب قمع �لدولة )Hafez 2004(. كما �أنها تو�جه �صعوبة بالغة يف حتقيق �لتغيري 
من خالل �لقنو�ت �ل�صيا�صية �لروتينية. �إن �لقدرة على �لتعبئة و جناح �حلركة �إمنا يعول ب�صكل كبري على 
 Ray and Korteweg( طبيعة �لنظام �لقامع و م�صتوى �لطابع �لدميقر�طي �ملخيم على �لدولة

 .)1999
ن�صطاء  ي�صتغل  حيث  �لقامعة  �لأنظمة  �صمن  �ملوجودة  و  خا�س  نحو  على  �حلالت  بع�س  توجد 
�أن  �أجل  من  ذلك  و  �لدولة  عقوبات  عليها  �ملفرو�س  �لإ�صرت�تيجيات  و  "�خلطابات  �لإجتماعية  �حلركة 
ي�صفو� �لطابع �ل�رشعي على �أفعالهم" و خللق "م�صاحة �آمنة" لأن�صطتهم )Zhao 2009: 11(. كما 
 )2009 Zhao( أن �لدولة �لإ�صتبد�دية نف�صها من �ملمكن �أن تعطي �مل�صاحة لتعبئة �حلركة �لإجتماعية�
خ�صو�صًا �أثناء فرت�ت حترير �لنظام )على �صبيل �ملثال فرت�ت زيادة معدل �لولوج �ملوؤ�ص�صي �أو �ل�صماح 
بانتخابات تناف�صية �أو �لأمرين معًا( )Almeida 2003(. لن ي�صتطيع �لنظام �لإ�صتبد�دي ت�صهيل 
ن�صاط �حلركة �لإجتماعية فح�صب و لكن توجد �أي�صًا حالت ت�صتطيع فيها موؤ�ص�صة يف �لدولة �مل�صاهمة مع 
�حلركة �لإجتماعية و من ثم دعم �حلركة )Zhao 2009(. ي�صتطيع �أي�صًا �لنوع �لإجتماعي �أن يلعب 
دورً� يف خلق �إنفتاح �صيا�صي؛ يف بع�س �حلالت قد يوؤدي �لنظام �لقامع عن دون ق�صد �إىل خلق م�صاحة 
�صيا�صية للمر�أة من �أجل �لتنظيم و ياأتي ذلك باعتبار �أن مثل تلك �لأنظمة ل تنظر �إىل �ملر�أة على �أنها فاعلة 

 .)1999 Ray and Korteweg( صيا�صية�
و  �لإجتماعية  �حلركة  تطور  و�صف  يف  �حلديثة  �لتجريبية  و  �لنظرية  �ملكا�صب  مع  حتى  �أخريً� 
 ،1999  Tarrow  ،1996  McCarthy and Zald  ،McAdam( فاعليتها  مدى 
McAdam ،2002 Wickham ،2002 Meyer 2003( �إل �أن علماء �لإجتماع لز�لو� 
على در�ية قليلة بكيفية عمل تلك �لعمليات يف �لبيئات �لقامعة �ملتفاوتة مقارنة بالدميقر�طيات �ملدجمة و 

.)2003 Almeida( لتي متيل �إىل �أن تكون �أكرث ت�صابهًا بالن�صبة لهياكل �لفر�س �ل�صيا�صية�
يف م�رش تخلق �لبيئة �ل�صيا�صية �لقامعة �ملمزوجة بالقيود �ل�صارمة �ملفرو�صة على تطور �ملنظمات 
غري �حلكومية و عملها بيئة عالية �خلطورة للحركات �لإجتماعية. غري �أنه مع �حلاجة �إىل �إجر�ء �ملزيد 
من �لبحث حول ن�صاط �حلركة �لإجتماعية يف �لدول �لإ�صتبد�دية )Almeida 2003( فاإننا �صوف 
�لبيئة عالية �خلطورة، خ�صو�صًا عرب  �ملر�أة و تعاملها مع هذه  �ملركز �مل�رشي حلقوق  نفح�س قدر�ت 
��صتعد�دها للعمل �صمن �لنظام و �لقنو�ت �ل�صيا�صية �لروتينية ل�صيما �لعمل مع موؤ�ص�صة �صبه حكومية، 

�أي �ملجل�س �لقومي للمر�أة، و ذلك من �أجل حتقيق �لتغيري �لإجتماعي.
�لم�صاركة في �لحركات و �لخطر في م�صر

دولة  بكونها  معروفة  م�رش  �أن  �إل  للجدل  مثار  هو  م�رش  يف  �لنظام  نوع  �أن  من  �لرغم  على 
2005؛   Langohr 2008؛   Freedom House 2002؛   Diamond( صتبد�دية��
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2004(. يف فح�س لالأنظمة �ملُهجنة و �لتي متزج ما بني �لعنا�رش �لدميقر�طية و   Singerman
�نتخابية م�صيطرة".  "��صتبد�دية  دولة  �أنها  على  Diamond )2002( م�رش  �لإ�صتبد�دية، �صنف 
 Freedom تت�صم هذه �لأنظمة بنظام غري تناف�صي �نتخابي متعدد �لأطر�ف. يف عام 2008 �صنفت
)يف نظام ت�صنيف من 3 فئات حيث ُت�صنف �لدول باأنها  "غري حرة"  �أنها دولة  House م�رش على 
حرة �أو حرة جزئيًا �أو غري حرة(. و على �لأخ�س بنظام مكون من 7 نقاط حيث ي�صري �لرقم 7 �إىل �لنظام 
�لأكرث قمعًا. ح�صلت م�رش على �لرقم 6 بالن�صبة للحقوق �ل�صيا�صية و 5 بالن�صبة للحريات �ملدنية. لحظت 
�أن �لرئي�س ح�صني مبارك يحكم م�رش منذ عام 1981 بدون   )2004( Diane Singerman
�مل�صاركة يف �نتخابات رئا�صية تناف�صية،48 بل و توجد على �لأقل بع�س �لأدلة على �أن �بنه من �ملتوقع �أن 
يخلفه يف �لرئا�صة. بالتايل �تبعت Diane Singerman  ر�أي �ملحللني �ل�صابقني يف ت�صنيف م�رش 

باأنها توريث رئا�صي. 
�ملعروف  من  �أنه  �إل  للجدل  قابل  يكون  قد  م�رش  يف  للنظام  �ل�صحيح  �لت�صنيف  �أن  من  بالرغم 
للغاية. على  �ملو�طن متقل�صة  لعمل  �ملتاحة  �مل�صاحة  �أن  �لإ�صتبد�دية،  �لأنظمة  �لعديد من  يف م�رش، مثل 
وجه �خل�صو�س ينطبق قانون �لطو�رئ منذ عام 1967، با�صتثناء فرتة 18 �صهر يف عام 1980. يتجدد 
�لقانون با�صتمر�ر منذ 1981 بعد حادث �غتيال �لرئي�س �أنور �ل�صاد�ت. وفقًا للقانون فقد �زد�دت �صلطة 
�ل�رشطة و توقفت �حلقوق �لد�صتورية و ��صبحت �لرقابة �ملفرو�صة على و�صائل �لإعالم لها طابع قانوين 
)Agati 2006(. يعطي �لقانون لل�صق �لتنفيذي، خ�صو�صًا وز�رة �لد�خلية، �صلطة وقف �حلريات 
�ملدنية على �صبيل �ملثال منع �ملظاهر�ت و مر�قبة �لإت�صالت �ل�صخ�صية و حجز �لأ�صخا�س ب�صكل غري 
حمدود وبدون توجيه �لُتهم. يف �لوقت �لر�هن وفقًا لتقدير�ت حمامني �لدفاع و جمموعات حقوق �لإن�صان 
 Human Rights( حماكمات  �أو  تثهم  بدون  حجزهم  مت  �صخ�س   5000 حو�يل  �مل�رشيني،  من 
watch 2008(. يقدر �آخرون �أن حو�يل 17000 �صخ�س مت حجزهم وفقًا للقانون و 30000 �آخرين 
2006(. يف 26 مايو 2008 مت جتديد قانون �لطو�رئ مرة   Agati( مت �عتقالهم لأ�صباب �صيا�صية
�أخرى. �صغط جمل�س �ل�صعب يف �جتاه �لتجديد تقريبًا بال نقا�س ذلك على �لرغم من �لإعرت��صات �لتي 
�أبدتها �ملعار�صة و جمموعات حقوق �لإن�صان )Human Rights watch 2008(. مت متديد 
�أنه يف 26 مار�س 2007 مت مترير �لإ�صالحات �لد�صتورية و �لتي �قرتحها  �لعمل بالقانون بالرغم من 
�لنظام و �ملفرت�س لها �إنهاء �لعمل بقانون �لطو�رئ. �أدت �لقيود �لكثرية �ملفرو�صة على �لتنظيم يف م�رش 

.)2007 Slackman and Naggar( إىل حالة من �لالمبالة جتاه �حلكومة�
�إت�صم معظم �ملر�قبني )مثل Brown، Dunne and Hamzawy 2007( بالت�صاوؤم 
و�ملتعلقة  منخف�صة،  ت�صويت  بن�صبة  مرت  �لتي  و  �لد�صتورية،  و  �ل�صيا�صية  �لإ�صالحات  بخ�صو�س 
فاإن  �لنقي�س  على  جوهري.  دميقر�طي  �إ�صالح  نحو  �ملتجهة  و  للمو�طن  حقيقية  مب�صاركة  بال�صماح 
�لإ�صالحات ت�صع �ملزيد من �لقيود على �حلريات �ل�صيا�صية و �ملدنية من خالل �إ�صفاء �لطابع �ملوؤ�ص�صي 
على حالة �لطو�رئ يف �لد�صتور بل و �إعطاء �لنظام �ملزيد من �حلرية "ملكافحة �لإرهاب" من خالل �إز�لة 

�حلماية �ملفرو�صة على عمليات �إلقاء �لقب�س �لتع�صفية و كذلك �لتفتي�س و �إنتهاك �خل�صو�صية.
عالوة على ذلك فاإن �ملجتمع �ملدين يف م�رش يحكمه قانون �ملنظمات غري �حلكومية و �جلمعيات 
مر�سحي  قدرة  �أن  غري  �لد�ستور.  تعديل  بعد  �لرت�سيحات  متعددة  رئا�سية  �نتخابات  �أول  �إنعقدت   2005 �سبتمرب   7 يف   )48(

�ملعار�سة على �إجر�ء حمالت تناف�سية كان يحدها �لنظام �حلاكم. 
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وز�رة  )قر�ر  لعام 2002   84 رقم  للقانون  �لتنفيذية  و�لالئحة  لعام 2002(   84 رقم  )�لقانون  �لأهلية 
�لتاأمني و �ل�صئون �لإجتماعية رقم 178 لعام Elbayar 2005( )2002(. ين�س �لقانون رقم 84 لعام 
2002 )قانون �ملنظمات غري �حلكومية(، و �لذي مرره جمل�س �ل�صورى يف يونيو 2002، على عدد من 
�لقيود �ملفرو�صة على تاأ�صي�س �ملنظمات غري �حلكومية و عملها. على �أ�صا�س هذ� �لقانون يجب �أن تكون 
�ملنظمات غري �حلكومية ُم�صجلة لدى �لوز�رة و �أل تلتحق باأي من �ملنظمات �لدولية بدون مو�فقة �لوز�رة 
م�صادرة  �حلكومة  ت�صتطيع   .)2007  Agati( �د�رتها  ملجال�س  �ملر�صحني  على  �لوز�رة  تو�فق  �أن  و 
غري  �ملنظمات  قانون  تنتهك  �ملنظمات  من  منظمة  باأي  �خلا�صة  �لأ�صول  جتميد  و  �لوثائق  و  �ملمتلكات 
��صتخد�م  يلي:  ما  �لإنتهاكات  تت�صمن  �لإن�صان(.  حلقوق  �آ�صيوي  �جلنوب  �لوثائق  )مركز  �حلكومية 
�أو جمعية تقع خارج م�رش بدون  �إىل منظمة  �لإن�صمام  �أو  �ملنظمة،  �ملو�رد لق�صية خارج نطاق تكليف 
من  جانب  �أي  �نتهاك  �أو  م�صبقة  مو�فقة  بدون  �أجنبي  متويل  قبول  �أو  م�صبقة،  مو�فقة  على  �حل�صول 
جو�نب �لقانون )مركز �لوثائق �جلنوب �آ�صيوي حلقوق �لإن�صان(. كما مُتنع �ملنظمات غري �حلكومية من 
"ت�صكيل جمموعات ع�صكرية و تهديد �لوحدة �لوطنية و �إنتهاك �أي من �لنظام �لعام �أو �لأخالقيات �لعامة 
و �إتخاذ �أي �إجر�ء�ت �صيا�صية" )Agati 2007: 63(. و مبا �أنه ل يوجد تعريف لأي من تلك �ل�رشوط 
فاإن وز�رة �ل�صئون �لإجتماعية تتمتع بحرية كربى يف �حلكم ما �إذ� كانت �ملنظمة قد ��صرتكت يف �أي من 

.)Agati 2007( لفئات �ملمنوعة�
يتعر�س �أع�صاء �ملنظمات غري �حلكومية لعقوبات جنائية يف حالة ��صرت�كهم مبنظمة غري حكومية 
�أو �إحتادية و �لتي تكون غري ُمعرفة ب�صكل و��صح )مركز  �أن�صطة �صيا�صية  �أو م�صرتكة يف  غري ُم�صجلة 
�لوثائق �جلنوب �آ�صيوي حلقوق �لإن�صان(. بالإ�صافة �إىل ذلك مطلوب من �ملنظمات غري �حلكومية تقدمي 
جد�ول �أعمال �جتماعاتها �إىل وز�رة �ل�صئون �لإجتماعية قبل �إنعقاد �لإجتماع مبدة 15 يوم و كذلك تقدمي 
2007(. ت�صمح مثل هذه �ملتطلبات   Agati( إنعقاد �لإجتماع� حم�رش �لإجتماع خالل 30 يوم بعد 
للحكومة باأن تر�قب عن كثب تلك �ملنظمات. �أدى ذلك بغالبية �ملنظمات غري �حلكومية �مل�رشية �أن تكون 
 :2005 Elbayar( بال وعي �صيا�صي" مع تركيز خا�س على جمالت مثل �لبيئة و �لتعليم و �لرفاهة"

 .)8
هدف ثقافي و حلف موؤ�ص�صي

�حلركة،  تختاره  �لذي  �ملوؤ�ص�صي  للهدف  كيف  �إىل  متز�يد  �إنتباه  �لإجتماع  علماء  �أعطى  موؤخرً� 
للرتكيز عليه حتقيقًا لنتيجة بعينها، �أن يوؤثر على �لرتتيبات و �لإ�صرت�تيجيات �لتنظيمية �لتي ت�صتغلها 
2008(. لقد ركزت غالبية بحوث �حلركات �لإجتماعية على �لدولة   Walker et. Al.( حلركة�
�لدميقر�طية كهدفها �ملوؤ�ص�صي بينما تناولت بع�س �لدر��صات بالفح�س �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية و �لهيئات 
يف  تنح�رش  ل  �لإجتماعية  �حلركات  �أهد�ف  �أن  ن�صبيًا  موؤخرً�  لحظو�  �لعلماء  بع�س  �أن  غري  �خلا�صة. 
 Van Dyke( "ملوؤ�ص�صات حيث قد تلقي بال�صوء �أي�صًا على "ر�أي عام و هويات و ممار�صات ثقافية�
et al 2004(. �إن �ملعرفة بالإ�صرت�تيجيات �لتي ت�صتخدمها �حلركات قليلة و ذلك عندما يكون هدفها 
هو �لتغيري �لثقايف و يرجع ذلك �إىل �لرتكيز �لتاريخي على �لدولة و �ملوؤ�ص�صات كاأهد�ف يف بحوث �حلركات 

�لإجتماعية. 
�أن �حلركة   )2005( Van Dyke et al يف در��صة لأهد�ف �حلركات �لإجتماعية، وجد 
لإ�صتهد�ف �حلكومة عن  �حتماًل  �أقل  كانو�  �ل�صو�ذ جن�صيًا  �ملدنية و حركة  �لن�صائية و حركة �حلقوق 
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�حلركة  و  �ل�صالم  حركة  و  �لإن�صان  حقوق  حركة  )منها  للفح�س  خ�صعت  �لتي  �حلركات  من  غريها 
�لبيئية(. و بينما ��صتهدفت هذه �حلركات �لإجتماعية �حلكومة من �أجل تغيري �ل�صيا�صة، �إل �أن ذلك مل 
يكن �هتمامها �لأ�صا�صي، فاإنهم كانو� على �لأقل على نف�س �لقدر من �لإهتمام يف رفع �لوعي بالق�صية و 
حتقيق �لتغيري �لإجتماعي )Van Dyke 2005(. و يف �لوقت �لذي ت�صتطيع �لإجر�ء�ت �ل�صيا�صية 
�أن توؤدي �إىل حقوق قانونية، ت�صعى �حلركات �لإجتماعية يف بع�س �لأحيان من �أجل نتائج �أو�صع نطاقًا 

.)533 :2002 Bernstein( "مثل "تغيري ثقايف حتويل
غري �أن �ملعرفة قليلة باحلركات �ملوجهة نحو �لتغيري �لثقايف بدًل من �لتاأثري على �صيا�صة �لدولة. 
�ملجتمعات  على  تركز  �لإجتماعية  �حلركات  بحوث  معظم  �أن  �إىل  كبري  ب�صكل  يرجع  ذلك  ور�ء  �ل�صبب 
�لدميقر�طية حيث تكون �لدولة �صهلة �لو�صول �إليها. ي�صري Walker et al )2008( �إىل �أن �لأمر 
لي�س مبالغة يف متثيل �لدولة يف �لبحوث �خلا�صة مبحللي �حلركات �لإجتماعية و لكن �لدولة طاغية �لوجود 
 Walker( "يف �حلركات بالوليات �ملتحدة ب�صبب "�إنفتاحها �لن�صبي على �ملجموعات �ملثرية للتحدي
et al 2008: 38(. يف �ملجتمعات �لدميقر�طية حتى �ملنظمات �لتي ت�صعى من �أجل نتائج �جتماعية 

ت�صتهدف هي �لأخرى �لدولة من �أجل �أن تفوز باحلقوق �لقانونية �مل�صاحبة لذلك.
يعترب �ملركز �مل�رشي حلقوق �ملر�أة مثال ملنظمة غري حكومية ت�صعى من �أجل تغيري ثقايف، حيث 
جعلت �لهدف �لرئي�صي حلملتها �صد �لتحر�س �جلن�صي هو تغيري �ملعتقد�ت و �ل�صلوكيات �لإجتماعية. 
عند قيامها بذلك فقد �ختارت �لدولة كاآلية عو�صًا عن دخولها يف �رش�ع مبا�رش مع �لنظام. هذ� �إمنا و�صع 
ب�صكل  تعمل  وكالة  لديه  �أن  للموؤيدين  تيظهر  �أن  عليه  فكان  متقلقل،  غري  ميز�ن  �صمن  �مل�رشي  �ملركز 
م�صتقل عن �لدولة و يف �لوقت ذ�ته كان عليه �أن ي�صمن روؤية �لدولة له على �أنه حليف و لي�صت تهديد. 
عندما ت�صتهدف �حلركات �ملوؤ�ص�صات يف �ملجتمعات �لدميقر�طية فاإنهم ي�صعو� �إىل ��صتغالل نقاط �صعفهم 
و ترد �ملوؤ�ص�صات �لهجوم برتكيزها على نقاط �صعف �حلركات )Walker et al 2008(. على �أنه 
يف �لبيئة �لقامعة من �ملحتمل للحركة �ملتحدية للدولة �أن تو�جه �لغلق. لكن عند �لتعامل مع �لدولة كحليف 
�لو�صع  �أن تتجنب هذ�  �لتحر�س �جلن�صي  �لق�صاء على  ��صتطاعت حملة  بهدف حتقيق تغيري �جتماعي 
�خلطري �مل�صار �إليه.49 يف بيئة قامعة حيث تتمتع �ملجموعات �ملثرية للتحدي بالقليل من �لدعم يف �لهجوم 

على �لدولة، فاإن هذ� �لنوع من �لإ�صرت�تيجيات �إمنا ميثل قدر خا�س من �لنجاح.
�أن  �لتحر�س �جلن�صي، من �ملهم  �لق�صاء على  �لتي وظفتها حملة  �لتام للرتتيبات  �لفهم  �أجل  من 
 Walker يو�صع يف �لإعتبار كل من هدف �حلملة و �ل�صياق �ل�صيا�صي �لذي تطورت فيه �حلركة. وجد
et al )2008( �أن �لرتتيبات �لتقليدية ��صتخدمتها ب�صكل �أكرث �صيوعًا �ملنظمات �لتي ت�صتهدف �لدولة 
�لتحر�س  على  �لق�صاء  حلملة  �أن  مبا  و  �لهيئات.  �أو  �لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات  ت�صتهدف  �لتي  �ملنظمات  عن 
�جلن�صي هدف ثقايف، فاإن ��صرت�تيجياتها تركز ب�صكل �أكرب على رفع �لوعي بالق�صية )على �صبيل �ملثال 

ظهور رئي�صة �ملركز �مل�رشي حلقوق �ملر�أة يف �لتلفاز( و كذلك على تغيري �لر�أي �لعام من خالل �لتعليم.
�لعولمة و �لحركات �لن�صائية في �ل�صياقات غير �لغربية

)49( بيد �أن بع�ص �أن�سطة �حلملة ��ستوقفتها قو�ت �أمن �لدولة, حيث منعت �ملركز �مل�رصي حلقوق �ملر�أة من دخول حرم جامعة 

�أحد �ملر�كز  �أجل توزيع �مل�سوح يف يونيو 2007 )مذكر�ت ميد�نية( عالوة على غلق حدث حمدد �ملوعد يف  �لقاهرة من 
�ملجتمعية يف حي لطبقة عاملة من منخف�سي �لدخل و ذلك قبل ب�سعة �ساعات من توقيت بدء �حلدث )Ilahi 2008(. على 

ما يبدو �أن هناك حد ت�سمح به �أمن �لدولة من �أجل �لتعبئة و �لدعم �ل�سعبيني.
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�أخريً� يجب �أل نغ�س �لطرف عن دور �صبكات �لإت�صال �لعاملية و تاأثريها على �حلركات خ�صو�صًا 
يف �ل�صياقات غري �لغربية. تنطوي �لعوملة على م�صامني هامة بالن�صبة حل�صد �لقوة �لن�صائية و ذلك لأنها 
ُتعر�س �ملر�أة �إىل مو�قف تت�صم بعدم �مل�صاو�ة بينها و بني �لرجل يف �صتى �أرجاء �لعامل. و مبجرد �أن ت�صري 
�ملجتمعات على در�ية �أكرث بالعالقات ما بني �جلن�صني يف �لدول �لأخرى فاإنها ت�صبح �أقل �حتماًل يف تقبل 
�لأدو�ر �لتقليدية للمر�أة )Tohidi 2002(. حتدد Tohidi )2002( جمالني �أ�صا�صيني للتاأثري 
�لعاملية."  �لن�صائية  و"�حلركة  �لإن�صان"  "نظام حقوق  عليهما  �أطلقت  �لذين  و  �لن�صائية  على �حلركات 
ُيعرف نظام حقوق �لإن�صان على �أنه يت�صمن كل من �لأمم �ملتحدة و �ملنظمات غري �حلكومية �لدولية بينما 
حتتوي �حلركة �لن�صائية �لعاملية على �خلطابات �لن�صائية و �حلركة �لن�صائية �لدولية و �ل�صبكات �لن�صائية 

.)2002 Tohidi( لعابرة للحدود �لوطنية�
لطاملا كانت �ملجموعات غري �حلكومية مثل منظمة �لعفو �لدولية و منظمة ر�صد حقوق �لإن�صان 
)Human Rights Watch( م�صادر هامة يف تعزيز �ملعايري �لدولية حلقوق �لإن�صان و �لإعالن 
 Tsutsui and Wotipka عن �لإنتهاكات �لتي تتعر�س لها حقوق �لإن�صان. لكن �أ�صار كل من
)2004( �إىل �أن منظمات حقوق �لإن�صان غري �حلكومية �لدولية قد كانت �أكرث �أهمية يف عر�س �نتهاكات 
حقوق �لإن�صان و دعم معايري حقوق �لإن�صان عن غريها. و قد �إكت�صب �لكثري من تلك �ملنظمات �أو�صاع 

.)2004 Tsutsui and Wotipka( ر�صمية كم�صت�صارين لالأمم �ملتحدة
�إن �إ�صفاء �لطابع �لعاملي على �حلركات �لن�صائية �إمنا وفر �لدعم و �ملو�رد للحركات و �ملنظمات 
 Seidman  ،2000  Moghadam( �ملحلي  �مل�صتوى  على  �ملر�أة  متكني  �أجل  من  �لعاملة 
باإتهام  �لأو�صط  �ل�رشق  يف  �لن�صائية  �حلركات  بع�س  �صد  �إرجتاعية  حركة  حدثت  �أنه  غري   .)1999
و  �لتقاليد  �صد  بعملهم  �ملر�أة  حقوق  جمال  يف  للن�صطاء  �ملحافظة  �ملجموعات  من  غريهم  و  �لإ�صالميني 
جمتمعاتهم  على  ثقافيًا  فيها  �ملوثوق  غري  �لغربية  �لن�صائية  �لنظرة  لفر�س  حماولتهم  و  �لإ�صالم  �صد 
1997(. غالبًا ما يجد �لن�صاء   Ghabra  ،2000  Tetreault  ،2009  Moghadam(
عند ح�صدهن من �أجل حقوقهن "�أنف�صهن م�صتتات ما بني هوياتهن كن�صاء و هوياتهن �لثقافية كم�صلمات" 
)Tohidi and Baynes ،51 :1999 Ray and Korteweg 2001(. من ثم فاإن 
�ملنظمات غري �حلكومية �ملحلية �ملعنية بحقوق �ملر�أة مثل �ملركز �مل�رشي حلقوق �ملر�أة عليها �أن تو�زن ما 

بني عالقاتها �لدولية و جعل �أن�صطتها ذ�ت �صلة بال�صياق �ملحلي �لذي تعمل فيه.
يف �لوقت �لذي قد تكون �لعوملة فيه مهمة جلعل �ملر�أة على در�ية بالإحتمالت �لبديلة لها و �ملرتبطة 
بالعالقات �لقائمة على �أ�صا�س �لنوع �لإجتماعي، يلقي بع�س �لباحثني �ل�صوء على �لإهتمام �لكبري �لذي 
يدعو  �ملحلية.  �ل�صياقات  �ملقابل جتاهل  يف  بينما مت  �لن�صائية  للحركات  �لكلية  للتف�صري�ت  �إعطائه  قد مت 
هوؤلء �لباحثون �إىل "�حلد من �ملز�عم ذ�ت �لطابع �لعاملي حول عملية تعبئة �ملر�أة و كذلك �إىل �ملزيد من 
 :1999 Ray and Korteweg( "لإهتمام باإ�صفاء �لطابع �لنظري على ما هو حملي و خا�س�
48(. يف هذه �لورقة نحن ندرك �لعمليات �لعاملية و لكننا نركز على �لبيئة �ملحلية يف �رشح ترتيبات �حلركة 

و نتائجها.
�لبيانات و �لتحليل

تعر�س هذه �لورقة حتليل حلملة �لق�صاء على �لتحر�س �جلن�صي �خلا�صة باملركز �مل�رشي حلقوق 
تاأتي   .2006 نوفمرب  يف  بد�أ  �لذي  و  �ملركز  مع  عامني  مدة  ��صتغرق  ميد�ين  عمل  على  بالإعتماد  �ملر�أة 
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�لبيانات ب�صكل �أويل من مر�قبة عملية �مل�صاركة يف �حلملة ملدة عام �بتد�ءً� من نوفمرب 2006. �إ�صتكمل 
ذلك �لعمل �ملقابالت �لتي متت مع �أع�صاء �ملركز �مل�رشي حلقوق �ملر�أة ممن كانو� ين�صقو� هذه �حلملة 
عالوة على حتليل ملحتوى �أدبيات �ملركز �مل�رشي منذ عام 2006 و حتى عام 2008. بالن�صبة للمعلومات 
�ملتعلقة مبدى و�صوح �حلملة و �ملفاهيم �لإعالمية �خلا�صة باأهد�فها و جناحها فقد مت �حل�صول عليها 
من تتبع للجر�ئد �لتي تناولت هذه �حلملة يف عام 2007. و �أخريً� مت �حل�صول على �ملعلومات �خلا�صة 
بكيفية ت�صكيل �حلملة للمفاهيم �لعامة من خالل ح�صور �ملوؤمتر �ل�صحفي للمركز �مل�رشي حلقوق �ملر�أة 

يف يوليو 2008.
مر �لتحليل مبر�حل عديدة. �أوًل مت �حل�صول على نظرة عامة موجزة حلملة �ملركز �مل�رشي حلقوق 
�مل�صاركة.  عملية  مر�قبة  و  �حلملة  على حتليل حمتوى  �أ�صا�صي  ب�صكل  بالإعتماد  عام 2005  منذ  �ملر�أة 
تال ذلك حتليل طريقة ت�صوير �حلملة يف و�صائل �لإعالم مع �لرتكيز �خلا�س على ت�صويرها يف �جلر�ئد 
�مل�رشية �ملحلية. كذلك مت �إيالء �لإهتمام �إىل عمل �ملركز �مل�رشي من �أجل و�صع �لإطار ملجهود�ته �صعيًا 

لن�رشها على جمهور �ل�صعب. و �أخريً� متت مناق�صة بع�س �لنتائج و �مل�صامني �لنظرية لهذ� �لتحليل.
�الإنفتاح �ل�صيا�صي وو�صع �الأطر و�لترتيبات �لتنظيمية

على  خ�صو�صًا  يعمل  كان  و   1996 منذ  نا�صط  �ملر�أة  حلقوق  �مل�رشي  �ملركز  �أن  من  �لرغم  على 
�أكتوبر 2006،  بعد حادثة  �أنه كثف من جمهود�ته  �إل  �صبتمرب 2005  منذ  �لتحر�س �جلن�صي  مو�جهة 
�أكتوبر 2006 هي حادثة  للحملة؛ و حادثة  "تركيزي"  �إنت�صار و��صع و خدمت كحدث  �لتي �صهدت  و 
�أثناء �إجازة عيد  �لتحر�س �جلن�صي �لكبرية و �لعنيفة �صد �ملر�أة و �لتي حدثت يف و�صط �لبلد بالقاهرة 
�لفطر. يف �أول �أيام �لإجازة �إجتمع عدد كبري من �لرجال يف و�صط �لبلد مل�صاهدة �فتتاح فيلم جديد. عند بيع 
كافة تذ�كر �لفيلم ثار �لرجال ممن مل ي�صتطيعو� �لدخول فهاجمو� �أوًل �صباك �لتذ�كر ثم �ملر�أة �لتي كانت 
ور�ئه. ��صتمرت عمليات �لهجوم هذه ملدة خم�س �صاعات و نتج عنها �إ�صارة بع�س �لن�صاء �إىل تعر�صهن 
للجذب و �مل�صايقة و حماولت لتمزيق مالب�صهن و حمالوت �أخرى لالإغت�صاب. �صاعد بع�س �أ�صحاب 
و  �لهجوم بجذبهن د�خل حمالتهم  �لهروب من  �لن�صاء على  �لأجرة بع�س  �صيار�ت  �صائقي  و  �ملحالت 
�صيار�تهم، خماطرين ب�صالمتهم حيث حاول جمهور �لرجال من �ملهاجمني �لدخول عنوة �إىل حمالتهم و 
�صيار�تهم. و على حد علمنا مل حترك �ل�رشطة �صاكنًا كي توقف هذ� �ل�رشر �لو�قع عن عمد. عالوة على 
ذلك مل تغطي و�صائل �لإعالم )�لر�صمية و �مل�صتقلة و �لعاملية( هذه �لق�صة. قام �ملدونون )خ�صو�صًا و�ئل 
عبا�س( بتغطية �لق�صة با�صتخد�م ت�صوير �لهجوم �لذي �صجلوه من خالل �لهو�تف �ملحمولة. يف �لبد�ية 
�أنكرت �ل�صحافة �لر�صمية �خلرب و لكنها زعمت باأنه حتى و �إن حدث فاحلكومة لي�صت مب�صئولة. بل و 
زعمت �ل�صحافة �لر�صمية �أن �ملدونني �إمنا يحاولون ت�صويه �صمعة م�رش. �أما بالن�صبة لل�صحافة �مل�صتقلة 
فقد �أ�صارت �إىل �أن �لو�قعة قد حدثت بالفعل و لكنها زعمت باأنها مت �لتعامل معها بنوع من �ملبالغة. �أخريً� 
��صرتعى برنامج تلفيزيوين تذيعه منى �ل�صاذيل على قناة درمي �نتباه �مل�رشيني �إىل �لو�قعة حيث �أنها قد 
غطتها �ملدونات. ثم تباعت منى �ل�صاذيل �لق�صة باإجر�ء مقابالت مع �لأ�صخا�س يف �ل�صارع حول �حلادثة. 
و قد ذهبت حتى �إىل وز�رة �لد�خلية لتح�صل على �إجابة حول هذ� �ملو�صوع فكان �لزعم �لأويل هو "مل 
ن�صمع عن �صئ ... فهذ� مل يحدث، كل ما يف �لأمر �أن �ل�صو�رع كانت مزدحمة يف و�صط �لبلد يف ذلك �ليوم 
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و لكن ما من فتيات تعر�صن لهجوم و ذلك لأنه ل توجد بالغات مقدمة لل�رشطة عن هذ� �ملو�صوع!" منذ 
ذلك �حلني و �صارت �لو�قعة �صارخة �لو�صوح يف و�صائل �لإعالم و مل ت�صتطع �حلكومة �أن تنكر حدوثها.

�أدى �لهجوم �لذي تعر�صت له �لن�صاء يف �لقاهرة �أثناء �إجازة عيد �لفطر �إىل �إنفتاح �صيا�صي حلملة 
�لق�صاء على �لتحر�س �جلن�صي حيث �أنها خدمت �حلملة مبا �أطلق عليه يف �لأدبيات باحلدث "�لرتكيزي" 
�أهمية  �أدركو�  لطاملا  �لإجتماع  علماء  �أن  �إىل   )53  :1998(  Birkland ي�صري  "�ملحوري".  �أو 
�أجندة  �أجل و�صع  من  "�لأحد�ث �لرتكيزية"  �أُطلق عليها  �لتي  و  لالإنتباه"  �ملفاجئة �جلاذبة  "�لأحد�ث 
�أنه بينما قد يكون  �إىل   )335  :1991( Burstein �ل�صيا�صة و حتقيق �لتغيري �لإجتماعي. ي�صري 
لهذه �لأحد�ث �أهمية قليلة يف حد ذ�تها "�إل �أنها قد يكون لها معنى خا�س بالن�صبة للمجموعات �مل�صتخدمة 
لأطر تف�صريية حمددة و عليه قد توؤثر على �ل�صيا�صة و ذلك فقط عندما تكون �ملجموعات مهيئة �إيديولوجيًا 

و تنظيميًا لالإ�صتفادة منها."
على �لرغم من �أن �ملركز �مل�رشي حلقوق �ملر�أة يعمل بالفعل للق�صاء على �لتحر�س �جلن�صي، �إل �أن 
�ملركز �مل�رشي قد ��صتفاد من هذ� �حلدث �لرتكيزي باعتباره توقيت جيد لتكثيف جهوده من �أجل �إنهاء 
مثل هذه �حلو�دث. عمل �ملركز على ح�صد �أعد�د كربى من �لأفر�د و �لتو�صيع من د�ئرته. غري �أنه بخالف 
�ملنظمات �لن�صائية �لأخرى يف م�رش و�صع �ملركز �مل�رشي حلقوق �ملر�أة �لإطار حلادثة عيد �لفطر كمثال 

و��صح على �لتحر�س �جلن�صي �مل�صتمر �صد �ملر�أة يف �ل�صو�رع.
�أن  �إل  �ملر�أة  بحقوق  معنية  �أخرى  منظمات  مع  كاملعتاد  �مل�رشي  �ملركز  ت�صبيك  من  �لرغم  على 
جمهود�ته �خلا�صة باحلفاظ على هذ� �لإطار �إمنا تطلبت يف بع�س �لأحيان �إىل عقد لأحد�ث خا�صة به. 
مثال على ذلك �حتفاًل بيوم �ملر�أة �لعاملي يف مار�س 2007 حيث �جتمع �لعديد من �ملجموعات �لن�صائية 
�أثناء  ما حدث  على  �لرتكيز  �ملجموعات فقط  �أر�دت هذه  �لتحر�س �جلن�صي.  لعقد موؤمتر �صحفي حول 
�لعيد. خ�صى �ملركز �مل�رشي حلقوق �ملر�أة من �أنه بالرتكيز على حادثة �لعيد �أن تتناول �حلكومة فقط ما 
حدث يف هذه �لو�قعة دون تناول �مل�صكلة �لعامة للتحر�س �جلن�صي يف �ل�صو�رع. و ثبت �صحة ما توقعه 
�ملركز �مل�رشي حيث �أ�صدرت �حلكومة بيان �صحفي ردت فيه على �ملوؤمتر �ل�صحفي قائلة باأنها لي�صت 
م�صئولة عن �أحد�ث �لتحر�س �جلن�صي �لتي وقعت يف �لعيد و �أنها �صوف ت�صع كامري�ت مر�قبة �أمنية يف 

�ملنطقة �لتي حدث فيها هجوم جمهور �لرجال يف هذه �لو�قعة.
�أن  و  تكن بحادثة منف�صلة  �لعيد مل  باأن و�قعة  �صعر  قد  �ملر�أة  �مل�رشي حلقوق  �ملركز  �أن  و مبا 
�لإهتمام فقد عقد موؤمتر �صحفي يف مار�س  �ملزيد من  �إىل  �إمنا حتتاج  للتحر�س �جلن�صي  �لعامة  �مل�صكلة 
2007. يف موؤمتره �ل�صحفي "�صارع �آمن للجميع" جمع فيه 120 م�صارك مت�صمنني قادة من �ملنظمات 
و  و �صحفني  ن�صطاء  و  قانونني  و  �صيا�صني  و خرب�ء  �ل�صيا�صية  �لأحز�ب  من  و ممثلني  غري �حلكومية 
ع�رشين طالب من �جلامعات �مل�رشية �لوطنية. يف �ملوؤمتر �ل�صحفي عر�س �ملركز �مل�رشي نتائج ما يزيد 
عن 1000 م�صح جمعه و ميثلو� �لن�صاء من �أعمار و وظائف خمتلفة و كذلك تقرير حول قو�نني �لتحر�س 
�جلن�صي يف �صتة دول يف �أوروبا �لغربية و �ل�رشق �لأو�صط عالوة على مو�د ذ�ت �صلة من قانون �لعقوبات 
�مل�رشي. ثم مت تق�صيم �مل�صاركني بعد ذلك �إىل ثالث ور�س عمل ملناق�صة �جلو�نب �لثالثة �خلا�صة باحلملة 
�لتعاون مع  من  �ملزيد  و  �ل�صعب  �إىل جمهور  �لو�صول  و  �لإعالم  و  �لدعوة  و  �لقانوين  �لإ�صالح  و هي 

منظمات حكومية �أخرى.
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��صتخد�م  �أوًل  هما  و  �أل  �لإطار  بو�صع  متعلقني  �مل�رشي  للمركز  �بتكارين  �حلدث  هذ�  يو�صح 
�ملركز �مل�رشي حلقوق �ملر�أة حلادثة �لعيد كو�صيلة لإلقاء �ل�صوء على مو�صوع �لتحر�س �جلن�صي عو�صًا 
يتعدى  �أو�صع نطاقًا  �ملركز �مل�رشي على منا�صدة جمهور  ثانيًا عمل  بعينها، و  �لرتكيز على حادثة  عن 

مو�صوع حقوق �ملر�أة من خالل و�صع �لإطار للق�صية على �أنها "�صارع �آمن للجميع".
�ل�صائعة  �ملناهج  جتنبه  �إىل  يرجع  �لتعبئة  على  �ملر�أة  حلقوق  �مل�رشي  �ملركز  لقدرة  �آخر  �صبب 
تكن  مل  ��صتخدمها  �لتي  �لرتتيبات  و  �لإ�صرت�تيجيات  فاإن  مبتكرة.  ترتيبات  مقابل  يف  لالإحتجاج 
�حتجاجات تقليدية يف �ل�صو�رع. فاإن �حتجاجات �ل�صو�رع هي �لنمط �ل�صائع لالإحتجاج يف م�رش على 
�لقائمة مثل  �ل�صيا�صية  �لقنو�ت  للعمل من خالل  �أكرب  �لغربية حيث توجد فر�س  �لدميقر�طيات  خالف 
ممار�صة �ل�صغط. يف �ملجتمعات �لعربية "�ل�صارع هو �لرتكيز �لرئي�صي لل�صيا�صة بالن�صبة للمو�طن �لعادي 
�أي للغائبني هيكليًا عن منا�صب �ل�صلطة" )Bayat 2003: �ملوجز(. بالتايل وجود بد�ئل لإحتجاجات 
بت�صوير  ثقايف  �مل�رشي يف مركز  �ملركز  �لذي عقده  �لأول  �لوعي"  "يوم  قام  �أمر مبتكر.  �ل�صو�رع هو 
�لق�صية با�صتخد�م �لو�صائل �لفنية و �ملو�صيقية و ور�س �لعمل. ركز يف هذ� �ليوم �ملركز �مل�رشي عمومًا 

على رفع �لوعي من خالل �لتعليم و �لو�صول �إىل جمهور �ل�صعب و و�صائل �لإعالم.
كما جنح �ملركز �مل�رشي يف �إظهاره لإهتمامه بتحقيق �لتغيري عرب �لقنو�ت �ل�صيا�صية �لروتينية. 
و  �لتاأثري  من خالل  كانت  �إمنا  و  ت�صادمية  تكن  �لدولة مل  مع  �لتعامل  يف  ��صرت�تيجيته  فاإن  عام  بوجه 
�لدعوة. يف �لعديد من �مل�رشوعات حاول �ملركز �مل�رشي فهم وجهة نظر �لدولة ثم �لتاأثري على �حلكومة 
من �أجل �لإ�صالح �ل�صيا�صي و �لقانوين با�صتخد�م مربر�ت تتما�صى مع �حلكومة. على �صبيل �ملثال يف 
حملة �لتحر�س �جلن�صي �أخذ �ملركز �مل�رشي يف �لإعتبار �لعديد من �حلجج �لإقت�صادية �ملرتبطة بالآثار 
�ل�صلبية للتحر�س �جلن�صي و �ملتعلقة بال�صياحة و �نتاجية �ملر�أة يف مكان �لعمل كو�صيلة لإقناع �حلكومة 
�مل�رشي  �ملركز  كان  ثم  م�صائلًة(. من  �أكرث  بالتايل ت�صري �حلكومة  )و  �ل�صيا�صات  و  �لقو�نني  باإ�صالح 
حلقوق �ملر�أة قادرً� على �لقيام بالتعبئة لهذه �لق�صية و ذلك لأنه مل يكن لرييد معاد�ة �حلكومة و لكن �أر�د 

�لعمل �صمن �لنظام من �أجل �لإ�صالح.
نتائج �حلركة

ما يجب �عتباره نتائج حلركة �جتماعية هو �أمر مثري للجدل ذلك مع �عتبار كل من �لقر�ر�ت �ملعنية 
بال�صيا�صة على م�صتوى �لدولة و تو�صيع ر�أ�س �ملال �لإجتماعي للحركة و �لتغيري�ت �لطارئة على �صرية 
�مل�صاركني جميعها مبثابة نتائج تتو�جد يف در��صات عديدة )Cress and Snow 2000(. حدد 
Cress and Snow )2000( نوعني من �لنتائج �لتنظيمية للحركات �لإجتماعية و هما �ملو�رد و 

�لتمثيل. توفر هذه �ملفاهيم �إطار تنظيمي لفح�س جناح حملة �لق�صاء على �لتحر�س �جلن�صي.
�إىل  بالإ�صافة  �لإمد�د�ت  و  للمكاتب  مكان  و  �لأمو�ل  مثل  �ملادية  �لإمتياز�ت  �ملو�رد  تت�صمن 
 Cress and Snow( لب�رشية� �ملعلوماتية و  �ملعنوية و  �أخرى غري ملمو�صة مثل �ملو�رد  مو�رد 
�لقاهرة  يف  �لأمريكية  �جلامعة  خريجي  من  فريقًا  �ملر�أة  حلقوق  �مل�رشي  �ملركز  عني  عندما   .)2000
يف �لربنامج �لدويل لقانون حقوق �لإن�صان و ذلك للبحث يف �لقو�نني �ملعنية بالتحر�س �جلن�صي يف دول 
�أخرى من �أجل م�صاعدة �ملحامني باملركز يف �صياغة قانون جديد مل�رش، فجاء ذلك كنوع من تنمية �ملو�رد 
�لب�رشية و �ملعلوماتية. يت�صح مثال �آخر على تاأمني �ملنظمة للخربة �لب�رشية عندما نظم معهد در��صات 
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�ل�صارع  يف  �جلن�صي  �لتحر�س  حول  مناق�صة  �لقاهرة  يف  �لأمريكية  باجلامعة  �ملر�أة  و  �لإجتماعي  �لنوع 
�لدولية  �لعالقات  م�صئولة  و  عبا�س  و�ئل  �ملدون  من  كل  م�صاركة  مع  دي�صمرب 2006  يف  �لعيد  و�قعة  و 
باملركز Rebecca Chiao وع�صو هيئة �لتدري�س بكلية �لإقت�صاد باجلامعة �لأمريكية يف �لقاهرة 
)جالل �أمني( و �لعلوم �ل�صيا�صية )ماريز تادر�س( و �لقانون )عمرو �صلقاين(. ��صتطاع �ملركز �مل�رشي 
�لإنرتنت و  بال�صعبية على �صبكة  يتمتع  �ملادية يف �صكل م�صاحة على موقع  �ملو�رد  �أي�صًا �حل�صول على 
هو  www.masrawy.com )موقع حول م�رش يحتوي على �لأحد�ث �لر�هنة و �إعالنات عن 
مو�صوع  يتناول  موقعه  من  ق�صم  تخ�صي�س  على   2006 دي�صمرب  يف  و�فق  �لذي  و  �لثقافية(  �لأن�صطة 
�لتحر�س �جلن�صي. ت�صمن هذ� �لق�صم �مل�صح �لذي �أجر�ه �ملركز �مل�رشي و خلفية حول �حلملة و فر�صة 

�لتوقيع على حملة �ملركز.
جنحت �حلملة �أي�صًا يف جذب �نتباه و�صائل �لإعالم �إىل �لق�صية. �صاندت حمطتان �إذ�عيتان لهما 
�إم )�لربنامج �لإجنليزي( و جنوم �إف �إم  �صعبية و��صعة بالقاهرة �حلملة منذ بد�يتها و هما �لنيل �إف 
)�لربنامج �لعربي(. منذ 2007 و هما يبثا �إعالنات للخدمة �لعامة بالعربية و �لإجنليزية حول �لتحر�س 
�أغ�صط�س  �لتحر�س �جلن�صي. يف  �لدورية لرب�مج يكون مو�صوعها  ��صت�صافتهما  �إىل  �جلن�صي بالإ�صافة 
2008 بد�أ �ملركز �مل�رشي يف �لعمل مع حمطة �ل�صباب و �لريا�صة و "حريتنا" و "للفتيات فقط" و ذلك 
لت�صجيل �إعالنات للخدمة �لعامة و لبثها ت�صجع �ل�صباب على �مل�صاركة يف وقف �لتحر�س �جلن�صي. جنحت 

"حريتنا" يف �لرتويج للحملة على �صبكة �لإنرتنت.
و   2007 مار�س  يف  �ملر�أة  حلقوق  �مل�رشي  �ملركز  عقدها  �لتي  �ل�صحفية  �ملوؤمتر�ت  ح�صلت  كما 
مار�س  و   2008 فرب�ير  و   2007 مايو  يف  �إنعقدت  �لتي  �لتوعية  يوم  �أحد�ث  عن  )ف�صاًل   2008 يوليو 
2008( على تغطية �إعالمية كربى خ�صو�صًا يف �ل�صحافة �ملحلية. يف مر�جعة عينة من �ملقالت �ل�صحفية 
على جتلي  �جلن�صي عالوة  بالتحر�س  �ملتعلقة  تعريفاتها  و  �ملنظمة  لغة  تبني  �إت�صح  �حلملة  تغطي  �لتي 
مناق�صاتها لالأنو�ع �ملختلفة من �لتحر�س �صد �ملر�أة يف �لأماكن �لعامة يف م�رش. �إنبهر �ل�صحفيون على 
وجه �خل�صو�س بالإح�صائيات �لتي قدمها �ملركز يف موؤمتر�ته �ل�صحفية و �أثناء �أحد�ث "يوم �لتوعية". 
خلقت هذه �لبيانات قناعة لدى �ل�صحفيني مبدى �نت�صار و حدة �مل�صكلة بدًل من �عتبارها �أمر تبالغ �ملر�أة 
يف �لتعامل معه �أو تفرط يف ح�صا�صيتها جتاهه. تركت ق�ص�س �لن�صاء ممن و�جهن حتر�س جن�صي لفظي 
خاد�س للحياء و �إنتهاكات ج�صدية و كذ� �مل�صتويات �لأكرث �إنخفا�صًا من �لتحر�س مثل �لتحديق �إنطباعًا 

لدى �ل�صحفيني حيث بد�أو� يف �لتعامل مع �لق�صية بجدية يف مقالتهم.
نتيجة �أخرى هامة للحملة �لتي قام بها �ملركز �مل�رشي هو �إدخال ق�صية �لتحر�س �جلن�صي �صمن 
د�ئرة �ل�صوء و �لتي كانت �صمن قائمة �ملحظور�ت. حتى فريق �لعاملني باملركز لحظو� �أن قبل �لو�قعة 
�حلرج  و  باخلجل  ت�صعرن  �لن�صاء  كانت  حيث  �لق�صية،  تلك  عن  �حلديث  يف  كثريً�  يرتددو�  �لنا�س  كان 
�لق�صية يف  يناق�صون  �لنا�س  فاإن  �لو�قعة  �أن حدثت  منذ  لكن  �لأمر.  هذ�  مثل  يناق�صن  تعرفن كيف  ومل 
بر�مج �لتلفزيون ومقالت �جلر�ئد و�ملجالت وكذلك يجرون حو�ر�ت عامة حولها. مع هذ� �لإنفتاح على 
�خلطاب �لعام �إت�صم �ملركز �مل�رشي بالفاعلية يف تعريف معنى �لتحر�س �جلن�صي و ملاذ� يعترب م�صكلة وكذ� 
�لدعوة من �أجل �حللول. قام �ملركز �مل�رشي بالتغيري من �إطار تناول هذه �لق�صية، ففي �ل�صابق كانت 
�أمر حمظور و كان �للوم يلقى فرديًا على �ملر�أة ب�صبب �لتحر�س )ب�صبب �أفعالها �أو مالب�صها �أو �لأمرين(. 
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جنح �ملركز �مل�رشي حلقوق �ملر�أة يف و�صع �إطار خمتلف يو�صح �أن �لتحر�س هو م�صكلة �جتماعية خطرية 
حتتاج �إىل �لتناول على �مل�صتويات �لقانونية و �لإجتماعية و كذلك على م�صتوى �لدولة. 

من  جزءً�  جعله  و  �جلن�صي  �لتحر�س  على  �لعام  �لإهتمام  تركيز  مع  �أهمية،  �لأكرث  �لأمر  لعل  و 
�خلطاب �لعام، �أن �ملركز قد خرج بتحد يو�جه �لنظام �مل�رشي، و هو �أنه على �لنظام �أن يو�صح باأنه ل 
يتغا�صى عن �لتحر�س �جلن�صي و عليه فهو يو�جه �لآن حتدي �لتعامل مع �لق�صية من خالل �لت�رشيع 50 
)�أنظر �خلط �لزمني للمناق�صة �لكاملة للقانون �ملقرتح و �لذي �صيتم تناوله يف جمل�س �ل�صعب(. نتيجة 
حلملة �ملركز �مل�رشي حلقوق �ملر�أة جاءت ق�صية �لتحر�س �جلن�صي �لآن �إىل �ل�صطح ب�صكل مل تكن عليه 
من قبل. �إن �لتعبئة من �أجل هذه �لق�صية قد و�جهت هذ� �جلانب من �ملمار�صات غري �ملت�صاوية على �أ�صا�س 

�لنوع �لإجتماعي �أي تقُبل �لدولة لتلك �ملمار�صات غري �ملت�صاوية على �أ�صا�س �لنوع �لإجتماعي.
�لمناق�صة و �لنتائج

�أدت  كيف  على  �لإ�صتبد�دية  �لأنظمة  يف  باحلركات  �ملعنية  �ل�صابقة  �لبحوث  �أويل  ب�صكل  ركزت 
�أو �ل�صد�م مع �لدولة. تفح�س هذه �لورقة كيف للحركات �ل�صاعية للتغيري  �إىل تغيري �لنظام  �حلركات 
من  �لرغم  على  معها.  �لت�صادم  عن  عو�صًا  �لدولة  مع  �لتفاو�س  ت�صتطيع  �أن  ��صتبد�دية  بيئة  يف  �لثقايف 
�لندرة �ل�صديدة لوجود �لإحتجاجات �لروتينية و �مل�صاركة �ل�صيا�صية يف �لبيئة �لإ�صتبد�دية، �إل �أن هذه 
�لورقة تلقي بال�صوء على كيف للحركات �أن ت�صتخدم بنجاح �لقنو�ت �ل�صيا�صية �لروتينية حتى مع دولة 
غري م�صتجيبة ن�صبيًا. تدرك �حلركات �لو�قعة يف بيئة ��صتبد�دية عمومًا �أن �لدولة لي�صت بهدف و�قعي 
بالن�صبة لالإ�صتجابة لالإ�صالحات �أو توفري �ملز�يا )Almeida 2003(. بيد �أن تو�صح در��صة �حلالة 
هذه �أنه من �ملمكن ��صتخد�م �لدولة مل�صاعدة �حلركات على �لتغيري �لإجتماعي عو�صًا عن �إعاقتها و ذلك 

�إذ� ما �أرتاأت �أن �حلركة ل متثل تهديدً� للنظام �لقائم.
يرجع جناح حملة �ملركز �مل�رشي حلقوق �ملر�أة �صد �لتحر�س �جلن�صي �إىل �ملزج ما بني �لهيكل 
�ل�صيا�صية و حلركة ��صتخدمت مزيج من ترتيبات �حتجاجية مبتكرة و قنو�ت �صيا�صية  للفر�س  �ملوؤيد 

روتينية.
�لبيئة �ل�صيا�صية

�لتحر�س  على  �لق�صاء  �أجل  من  للحمالت  �ملر�أة  حلقوق  �مل�رشي  �ملركز  �إجر�ء  من  �لرغم  على 
�جلن�صي منذ �صبتمرب 2005 �إل �أن و�قعة �لتحر�س �جلن�صي �لعنيفة �صد �ملر�أة �لتي حدثت �أثناء �إجازة 
منذ وقت  �أدركو�  قد  �ملحللني  �أن  للحملة. غري  هام  تركيزي  �أكتوبر 2006 خدمت كحدث  �لفطر يف  عيد 
�هتمام  على  ح�صلت  ما  �إذ�  فقط  مهمة  تكون  لالإهتمام  �ملولدة  و  �لعفوية  �لأحد�ث  هذه  مثل  باأن  طويل 
)50( يف 21 �أكتوبر 2008 حكم قا�ص مبحكمة جنايات �لقاهرة على رجل بتهمة �لتحر�ص باإمر�أة يف �أحد �سو�رع �لقاهرة. حكم 

�لقا�سي على �ملتهم بثالث �سنو�ت من �ل�سجن مع �الأ�سغال �ل�ساقة و بغر�مة قدرهها 5001 جنيه م�رصي )895 دوالر( 
تعوي�سًا لل�سحية. ح�سلت هذه �لو�قعة )ف�ساًل عن حملة �ملركز �مل�رصي حلقوق �ملر�أة و �رتباطها بالق�سية( على �هتمام 
�إعالمي حملي و دويل )�أنظر مقالة نيويورك تاميز بقلم �سارون �أوتورمان يف 23 �أكتوبر 2008 و ذلك للمزيد من �لتفا�سيل 
حول �لق�سية و تغطية حملة �ملركز �مل�رصي(. قام �ملركز �مل�رصي بالفعل باالإ�ستفادة من تلك �الإمكانية "�أي هذ� �حلدث 
�لرتكيزي" جلذب �الإنتباه �إىل حملته من �أجل �لو�سول �إىل ت�رصيع منا�سب و ذلك يف بيان �سحفي �سدر يف 22 �أكتوبر 2008 
�أ�ساد �ملركز �مل�رصي  و �ملن�سور على موقع �ملركز على �الإنرتنت  www.ecwronline.org. و على وجه �خل�سو�ص 
بتطبيق �لقو�نني �حلالية يف هذه �لق�سية و "طالب باأن يقوم جمل�ص �ل�سعب �مل�رصي على �لفور باإ�سد�ر ت�رصيع يتعامل مع 
�لتحر�ص �جلن�سي يف كافة �أ�سكاله �سو�ء قام به �أفر�د �أو جمموعات يف �ل�سارع �أو يف مكان �لعمل و ذلك ل�سمان دعم �لقانون 

�لتام ملطبقي �لقو�نني �أثناء عملهم على �لق�ساء على مثل هذه �لظاهرة."
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�أحد �حلركات �لتي ت�صع �لإطار للحدث ب�صكل خا�س و �إذ� ما تنظمت ب�صكل كايف لالإ�صتفادة من �لبد�ية 
�لتحر�س �جلن�صي كانت  �ملر�أة �صد  �ملركز �مل�رشي حلقوق  �أن حملة  1991(. و مبا   Burstein(
بالفعل موؤ�ص�صة ب�صكل جيد فاإنها قد ��صتطاعت �أن ت�صع �لإطار للحدث كجزء من م�صكلة �أكرب للتحر�س 
�جلن�صي �مل�صتمر و �ملنت�رش �صد �ملر�أة يف م�رش. على نحو م�صتمر عملت �حلركة للحفاظ على هذ� �لإطار 
حتى و �إن عنى ذلك عدم �مل�صاركة يف �أحد�ث ركزت على �لتحر�س �صد �ملر�أة �أثناء �إجازة عيد �لفطر كو�قعة 

فردية.
من �ملعلوم عمومًا باأن �لإحتجاجات �لروتينية و �لعمل من خالل �لقنو�ت �ل�صيا�صية �لقائمة هي 
�أمور نادرة يف �لدول �لإ�صتبد�دية. و لكن هذه �حلملة كانت قادرة على �لتنظيم مع �لكثري من �لقيود �لتي 
فر�صتها �حلكومة. �لكثري من تلك �لقيود مثل ت�صجيل منظمة غري حكومية يف وز�رة �ل�صئون �لإجتماعية 
 Agati( باملنظمات غري �حلكومية �لإجتماعات �خلا�صة  �أعمال و حما�رش  �لوز�رة بجد�ول  و تزويد 
2007( �إمنا هو �ل�صبيل للحكومة كي ت�صمن �أن �ملنظمة ل متثل تهديدً� للنظام. و بينما �إلتفت معظم 
�ملنظمات غري �حلكومية �مل�رشية حول هذه �لق�صية من خالل �لرتكيز على ق�صايا غري �صيا�صية مثل �لبيئة 
و �لتعليم �إل �أن حملة �لق�صاء على �لتحر�س �جلن�صي من �ملحتمل لها �أن متثل تهديدً� و��صحًا للحكومة 
خ�صو�صًا �إذ� ما و�صعت �لإطار للق�صية على �أنها م�صكلة تر�خي يف �لقو�نني �صو�ء يف �ل�صياغة �أو عند 

�لتطبيق.
و �لأكرث �حتماًل �أن حملة �لق�صاء على �لتحر�س �جلن�صي، و �لتي كانت على در�ية جيدة باأنها كانت 
تعمل �صمن نظام ل ي�صتجيب عمومًا مع �لإحتجاجات، �إمنا ت�صع هدفها على �أنه تغيري �جتماعي بدًل من 
�ملو�جهة �ملبا�رشة مع �لدولة. و مبا �أن �ملركز �مل�رشي مل ُينظر �إليه باعتباره ميثل تهديدً� للنظام فاإنه 
كان قادرً� على �لتنظيم �صمن م�صاحة غاية يف �لتقييد. على �صبيل �ملثال نظم �ملركز �مل�رشي يوم توعية و 
�لذي ت�صمن فرق �صعبية و متحدثني و عرو�س فنية، و قد جذب هذ� �حلدث ن�صبة ح�صور مرتفعة )حو�يل 
1000 �صخ�س( و لكنه مل يتم �لتعامل معه على �أنه تهديد للنظام و ذلك لأن �أهد�فه كانت رفع �لوعي و 

�لتعليم و تغيري للمفاهيم �لفردية.
��صتر�تيجيات �لحملة

بيئة  ��صتخد�مها يف  لأنها مت  ذلك  و  للحملة مبتكرة  �لإ�صرت�تيجية  �لرتتيبات  بطرق كثرية جاءت 
��صتبد�دية. يف م�رش غالبًا ما يكون �حتجاج �ل�صو�رع �لنوع �لوحيد من �لعمل �ل�صيا�صي �ملتخذ. يف �لدول 
 :2003  Bayat( "�ملمار�صة �ل�صيا�صية يف �ل�صارع هي �مل�رشح �حل�رشي �حلديث للن�صال"  �لعربية 
موجز(. �لإحتجاج يف �ل�صو�رع هو �لأ�صلوب �لذي يلجاأ �إليه �ملو�طنني حتى يعربو� عن مطالبهم عندما 

يكون �لنظام غري م�صتجيب.
�ملجتمعات  يف  �صائع  نحو  على  تتو�جد  �لتي  �لإ�صرت�تيجيات  �حلركة  ��صتخدمت  �حلالة  هذه  يف 
�لدميقر�طية. ت�صمن ذلك على �صبيل �ملثال �لإ�صتفادة من حدث تركيزي و ما تاله من �هتمام �إعالمي و 
ذلك لو�صع �لإطار للتحر�س �جلن�صي �صد �ملر�أة �أثناء �إجازة عيد �لفطر كجزء من م�صكلة �أكرب و ل�صيما 

��صتخد�م �لأحد�ث �لتعليمية و �لثقافية لت�صكيل �ملفاهيم �ملتعلقة مبو�صوع �لتحر�س �جلن�صي.
�الإحتجاجات �لروتينية في �لبيئة �الإ�صتبد�دية

نادرة  تكون  قد  �لروتينية  �لإحتجاجات  �أن  �جلن�صي  �لتحر�س  على  �لق�صاء  حملة  حالة  تو�صح 
�لفكرة  بينما  بنجاح.  �لو�صع  هذ�  ��صتخد�م  �حلركات  ت�صتطيع  لكن  و  �لقامعة  �ملجتمعات  يف  �حلدوث 
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�أن �ملنظمات �لتي ت�صعى للتغيري  �إل  �ل�صائعة عن �لإحتجاجات يف �ملجتمعات �لعربية تكمن يف �ل�صو�رع 
�لثقايف ت�صتطيع �لتعبئة �صمن �مل�صاحة �ل�صيا�صية �ملحظورة �ملتوفرة. و بالتعامل مع �لدولة على �أنها قوة 
من �ملمكن �لتفاو�س معها بدًل من حتديها ��صتطاعت �حلركة جتنب �لنظر �إليها على كونها تهديد للنظام.

��صتفادت حملة �لق�صاء على �لتحر�س �جلن�صي من �لإنفتاح �ل�صيا�صي يف �صكل �حلدث �لرتكيزي و 
كذلك على �عتباره �أ�صا�س منظم و معبئ و �لذي كان م�صتعدً� لالإ�صتفادة من تلك �لفر�صة. يف �لوقت �لذي 
��صتطاعت فيه منظمات غري حكومية �أخرى يف م�رش �لتنظيم من خالل بقائها �حلذر غري �صيا�صي، �إل �أن 
�ملركز �مل�رشي حلقوق �ملر�أة و�جه مهمة �أكرث �صعوبة يف حماولته مو�جهة �لتحر�س �جلن�صي �صد �ملر�أة. 
و�صع �ملر�أة يف �لدول �ل�رشق �أو�صطية هو مو�صوع ح�صل على �هتمام كبري من و�صائل �لإعالم �لغربية 
و كذلك يف �ملجال �لأكادميي. من ثم كان على �ملركز �مل�رشي حلقوق �ملر�أة �مل�صي بحذر يف هذ� �لإجتاه 
�ل�صياق  بالفاعلية يف  �لتي �صتت�صم  �إقامة �حلملة  �ملر�أة و  �لعاملية حلقوق  مع تو�زن عالقاتها باحلركات 
�ملحلي. عالوة على ذلك �إذ� ما فكرت �أي منظمة توجيه �لنقد �ل�صديد �إىل �لنظام بخ�صو�س حقوق �ملر�أة 
فمن �ملحتمل عندها �أن تو�جه تلك �ملنظمة �لقمع �صديد. لكن مع �لإ�صارة �إىل �هد�ف �ملركز �مل�رشي  و 
هي "�صارع �آمن للجميع" و �ل�صعي لتحقيق تغيري ثقايف ��صتطاع �ملركز عر�س �أهد�فه باعتبارها و�صيلة 

للتح�صني من �ملجتمع �مل�رشي بدًل من كونها م�صدر تهديد للنظام و �لقطاعات �ملحافظة يف �ملجتمع.
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موؤتمر �إقليمي حول 

على �لن�صاء" وتاأثيره  �جتماعي  كعنف  �لجن�صي  "�لتحر�س 
في �لفترة من 13- 14 دي�صمبر 2009 

فندق �إنتركونتننتال، �صيتي �صتارز

�لـــيــوم �الأول 

�لجل�صة �لفتتاحية )9:30 - 10:30 (
كلمة �لأ�صتاذة

 نهاد �أبو �لقم�صان

رئي�س مجل�س �إد�رة �لمركز �لم�صري لحقوق �لمر�أة 
كلمة �لدكتورة

فرخندة ح�صن 

�لأمين �لعام للمجل�س �لقومي للمر�أة 
كلمة �لدكتور
زياد �لرفاعي

)UNFPA( ممثل مكتب برنامج �لأمم �لمتحدة لل�صكان
كلمة �لأ�صتاذة
مالين كاري 

�صفيرة �ل�صويد في م�صر 
عر�س فيلم: " مهم جدَ� "
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�ملـحـور �الجتمــاعي
�لجل�صة �الأولى: خلفية عن �لعنف �لجتماعي )10:30 – 12:00(

�لهدف من هذه �لجل�صة هو تحديد �إطار �صامل للعنف وفهم �أ�ص�صه ب�صفة عامة و�لعنف �لجتماعي 
ب�صفة خا�صة- �لتي توؤثر على �لمر�أة.

 وقد تناولت �لجل�صة: 

•	مفهوم �لعنف �لجتماعي و�أ�صكاله 
•	�آليات �لعنف �لجتماعي

•	دور �لثقافة و�لإعالم ومناهج �لتعليم في تف�صى �لعنف �لجتماعي
•	دور �لدولة في �لحد من �أو دعم �لعنف �لجتماعي

•	تاأثير ��صتخد�م �لتيار�ت �ل�صيا�صية �لن�صاء في �ل�صر�ع �ل�صيا�صي وكرمز هوية على ن�صر 
�لعنف �لجتماعي.

�أ/ عزة �ملقهور - حمامية ونا�صطة حقوقية، �لأردن. رئي�س �جلل�صة

د. �رشيفة زهري - مدير معهد �لدر��صات �ل�رشق �لأو�صطية، و�لإ�صالمية، 
و�ل�صرت�تيجية، �أمريكا.

مقدم ورقة 1

�أمل �لبا�صا- مدير منتدى �ل�صقائق �لعربي حلقوق �لإن�صان، �ليمن. مقدم ورقة 2

�أ.�صماح �صعيد - خبري يف �لنوع �لجتماعي و�لعنف �صد �ملر�أة، م�رش. مقدم ورقة 3

12:00 - 12:30     ر�حــــــــــة �صـــــــــاي.
�لجل�صة �لثانية: فهم ظاهرة �لتحر�س �لجن�صي )12:30 – 2:00 (

�لهدف من هذه �لجل�صة هو فهم ظاهرة �لتحر�س �لجن�صي كاأحد �أ�صكال �لعنف �لجتماعي، وو�صع 
معايير و��صحة لكل من �لمتحر�س و�ل�صحية حتى تكون مرجعية للمعنيين و�لُم�صرعين.

وقد تناولت �لجل�صة:
•	مفهوم �لتحر�س بوجه عام و�لفرق بينه وبين �لتحر�س �لجن�صي 

•	مفهوم �لُمتحر�س و�لمتحر�س بها )�ل�صحية(
•	�لأفعال �لتي تعد تحر�صًا جن�صيًا 

•	�لتحر�س في �لعمل: تعريف وعر�س ت�صور موجز عنه، حالة �لمهاجر�ت �لعامالت في �لمنازل 
في لبنان
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�لعامة: "تعريف ،�أمثلة". و�لأماكن  �ل�صارع  في  •	" �لتحر�س 

�لن�صائية  �لعزيز �خلريية  �مللك عبد  �إد�رة جمعية  �لو�يلي - رئي�س جمل�س  �أ/ �جلوهري 
"عون"

رئي�س 
�جلل�صة

�لأمريكية  – باجلامعة  و�لالجئني  �ملهاجرين  در��صات  مركز  رئي�س  جورديني-  ر�ي  د. 
بالقاهرة مقدم ورقة 1

د. زينب ر�صو�ن وكيل جمل�س �ل�صعب �مل�رشي وع�صو �ملجل�س �لقومي حلقوق �لإن�صان، 
م�رش مقدم ورقة 2

مقدم ورقة 3  �أ. مني عزت _ باحثة مبوؤ�ص�صة �ملر�أة �جلديدة

�أ/ زينب بدر �لدين حممد - رئي�س منظمة �ملعلم قبل �جلميع للتدريب و�لبحوث )علم(، 
�ل�صود�ن. مقدم ورقة 4

مـنــاق�صــات عــامـة

2: 000 - 2:30     ر�حــــــــــة �صـــــــــاي
�لجل�صة �لثالثة: مفهوم حماية �لن�صاء... و�صيلة للحرية �أو مبرر للقيود )2:30- 4:00 (

لتهمي�س  و�ل�صيا�صية  و�لقت�صادية  �لجتماعية  �لعو�قب  عن  �لبحث  هو  �لجل�صة  هذه  من  �لهدف 
وعزل �لن�صاء ومنعهن من حقوقهن في �لمو�طنة. �صتعر�س �لأور�ق �لمقدمة كيف ي�صاعد خطاب �لحماية 

على ن�صر فكرة عدم �لم�صاو�ة �لمبني على �لنوع �لجتماعي للمر�أة 
وقد تناولت �لجل�صة:

•	�إ�صكاليات �عتبار �لمر�أة رمز هوية وملكية �جتماعية. 
مثل  �لن�صاء،  على  و�نعكا�صه  �لمختلفة  و�ل�صيا�صية  �لفكرية  �لتوجهات  في  �لحماية  •	مفهوم 

�لحرمان من �لتعليم �أو �لعمل �أو عمل ممار�صات �صارة كالختان بادعاء �لحماية.
•	�لتمييز �لمبني على �لنوع �لجتماعي )در��صة حالة من قطر(.

�أ. �أمينة �صفيق- �صحفية وخبري ق�صايا �لنوع باملجل�س �لقومي للمر�أة، م�رش رئي�س �جلل�صة

�أ. �أمل فهمي- باحثة يف در��صات �ملر�أة و�لنوع �لجتماعي، �جلامعة �لأمريكية - م�رش مقدم ورقة 1

و�مل�رشيات  �لنف�س  وعلم  �لإن�صان  وعلم  �لجتماع  علم  ق�صم  رئي�س  ريزو-  هيلني 
باجلامعة �لأمريكية بالقاهرة مقدم ورقة 2

مـنــاق�صــات عــامـة

4:00 - 5:00       غـــــــــذ�ء 
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�لــــيــــوم �لثــــاني

�ملحور �لقــانـوين 

�لجل�صة �الأولي:  �لقو�نين و�لت�صريعات �لدولية: هل ُتلبي �لحتياجات وتحقق �لعد�لة )09:30 
 )11:00-

�لهدف من هذه �لجل�صة هو �إبر�ز فاعلية �لقانون و�لت�صريع في ��صتجابتهما لحتياجات �لن�صاء 
�لموقعة  �لدول  �إلز�م  فى  �لدولية  و�لتفاقيات  �لمعاهد�ت  ودور  �لجتماعي  للتغيير  �أد�ة  بو�صفهما 

باعتبارها قوى فعالة.
وقد تناولت �لجل�صة:

•	دور �لقانون و�لمعاهد�ت �لدولية في �لتاأثير في �لقو�نين �لوطنية ب�صاأن �لعنف �صد �لمر�أة
•	هل يلعب �لقانون �لمحلي دور في �لتغيير �لجتماعي 

•	دور �لآليات و�لحمالت �لدولية في �لحد من �لعنف �صد �لمر�أة
 

د. زينب ر�صو�ن وكيل جمل�س �ل�صعب �مل�رشي وع�صو �ملجل�س �لقومي حلقوق 
�لإن�صان رئي�س �جلل�صة

�أ. عبد �هلل خليل- �ملحامى لدى حمكمة �لنق�س، وخبري �لقانون �لدويل حلقوق �لإن�صان، 
م�رش مقدم ورقة 1

د.لك�صمي �أنانتنرن�ين- مدير �صئون �ت�صال، �مل�صاو�ة �لأن، �أمريكا مقدم ورقة 2

د. كلثم �لغامن- �أ�صتاذ علم �لجتماع �مل�صارك، جامعة قطر مقدم ورقة 3

�خلريية  �لعزيز  عبد  �مللك  جمعية  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لو�بلي-  حممد  �أ.�جلوهرة 
�لن�صائية "عون" �ل�صعودية مقدم ورقة 4

�أ/ نور �لإمام - حمامية ونا�صطة حقوقية، �لأردن. مقدم ورقة 5

مـنــاق�صــات عــامـة

ر�حــــــــــة �صـــــــــاي    11:30 – 11:00
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�لجل�صة �لثانية:  �لحلول �لت�صريعية وتطبيقها في �لمنطقة )11:30 – 1:00 (

وقد تناولت �لجل�صة:

•	�لو�صع �لقانوني في �لدول �لعربية ما بين دول لم تتطرق �إلى �لتحر�س �لجن�صي كمفهوم في 
ت�صريعاتها ودول �أقرت ت�صريعات لمعالجة هذه �لظاهرة 

•	�لحر�ك �لمجتمعي للو�صول �إلى ت�صريع 
•	تاأثير �لت�صريع و�آليات �لتطبيق فى دعم حقوق �لن�صاء وك�صر ثقافة �ل�صمت لديهن 

�أ/ �لزهرة �لفر�ت - حمامية مقبولة لدى �ملجل�س �لأعلى ونائبة رئي�صة جمعية 
ج�صور ملتقى �لن�صاء �ملغربيات، �ملغرب رئي�س �جلل�صة

 �أ. نهاد �أبو �لقم�صان- حمامية، ورئي�س جمل�س �إدرة �ملركز �مل�رشي حلقوق �ملر�أة، 
م�رش مقدم ورقة 1

 �أ/ فائزة �لبا�صا �ملدير �لتنفيذي للمركز �لليبي حلقوق �لإن�صان - برنامج حماية 
�لأ�رش للن�صاء �ملعنفات، ليبيا. مقدم ورقة 2

�أ. عزة �ملقهور- حمامية ونا�صطة حقوقية ليبيا، ليبيا مقدم ورقة 3

�أ. ماري زلزل- حمامية ونا�صطة حقوقية، لبنان مقدم ورقة 4

د/ كلثم �لغامن �أ�صتاذ علم �لجتماعة، جامعة قطر، قطر مقدم ورقة 5

مـنــاق�صــات عــامـة

1:00 – 1:30  ر�حــــــــــة �صـــــــــاي 
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حمور �ملجتمع �ملدين و�الإعالم
دور �لمجتمع �لأهلي في �لق�صاء على �لتحر�س �لجن�صي )1:30 - 3:00 (

وقد تناولت �لجل�صة:

•	عر�س لخبر�ت وتجارب عدد من �لدول �لعربية في مو�جهة ظاهرة �لتحر�س �لجن�صي و�لق�صاء 
عليها 

•	م�صاهمة �لإعالم في �لحد من �نت�صار �لظاهرة 

�أ.د. �إقبال �لأمري �ل�صمالوطي- عميد �ملعهد �لعايل للخدمة �لجتماعية، رئي�س جمعية 
حو�ء، م�رش رئي�س �جلل�صة

 �أ. �لزهرة فر�ت- حمامية مقبولة لدى �ملجل�س �لأعلى- نائبة رئي�صة جمعية ج�صور 
ملتقى �لن�صاء �ملغربيات، �ملغرب مقدم ورقة 1

�أ. ماغي عون- �إعالمية ونا�صطة يف حقوق �لإن�صان، لبنان مقدم ورقة 2

�أ. �صباح �حلالق- �أمينة �رش ر�بطة �لن�صاء �ل�صوريات، �صوريا مقدم ورقة 3

�أ. عائ�صة ر��صد- حمامية وع�صو جمعية �حلقوقيني ورئي�صة جلنة �ملحامني، �لإمار�ت مقدم ورقة 4

�أ.عبري �لرببري- �أ�صتاذة علم نف�س- �جلامعة �لأمريكية بالقاهرة مقدم ورقة 5

 �أ .ماجد �لعي�صي - رئي�س ق�صم �خلدمات �لطبية و�لجتماعية بربنامج �لأمان �لأ�رشي 
�لوطني، �ململكة �لعربية �ل�صعودية 

�أ. عبد �هلل خليل- �ملحامى لدى حمكمة �لنق�س، وخبري �لقانون 
�لدويل حلقوق �لإن�صان، م�رش

مقدم ورقة6

مـنــاق�صــات عــامـة

�لجل�صة �لختامية: �لتو�صيات و�لخاتمة ) 3:00 – 4:00 (

�أ. �أمينة �صفيق، �صحفية وخبري يف �لنوع �لجتماعي باملجل�س �لقومي للمر�أة عر�س تو�صيات 

�أ. نهاد �أبو �لقم�صان، حمامية ورئي�س جمل�س �إد�رة �ملركز �مل�رشي حلقوق �ملر�أة �إعالن بيان �ملوؤمتر

مـنــاق�صــات عــامـة

4:00 - 4:30       غـــــــــذ�ء 
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المتحدثين في الم�ؤتمر
�لأ�صتاذة �جلوهرة حممد �لو�يلي- رئي�س جمل�س �إد�رة جمعية �مللك عبد �لعزيز �خلريية . 1

�لن�صائية "عون"�ململكة �لعربية �ل�صعودية
�لأ�صتاذة �لزهرة فر�ت_حمامية مقبولة لدى �ملجل�س �لأعلى- نائبة رئي�صة جمعية ج�صور . 2

ملتقى �لن�صاء �ملغربيات ، �ملغرب 
�لأ�صتاذة  �لدكتورة _�إقبال �لأمري �ل�صمالوطي- عميد �ملعهد �لعايل للخدمة �لجتماعية، رئي�س . 3

جمعية حو�ء ، م�رش 
�لأ�صتاذة �أمل �لبا�صا_مدير منتدى �ل�صقائق �لعربي حلقوق �لإن�صان، �ليمن. 4
�لأ�صتاذة �أمل فهمي_باحثة يف در��صات �ملر�أة و�لنوع �لجتماعي، �جلامعة �لأمريكية ، م�رش . 5
�لأ�صتاذة �أمينة �صفيق _�صحفية وخبري ق�صايا �لنوع  باملجل�س �لقومي للمر�أة، م�رش. 6
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�لأ�صتاذة فائزة �لبا�صا �ملدير �لتنفيذي للمركز �لليبي حلقوق �لإن�صان-برنامج حماية �لأ�رش . 18

للن�صاء �ملعنفات ، ليبيا 
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�لأ�صتاذة مني عزت - باحثة مبوؤ�ص�صة  �ملر�أة �جلديدة ، م�رش . 24
�لأ�صتاذة  مالني كاري - �صفرية �ل�صويد. 25
�لأ�صتاذة نهاد �أبو �لقم�صان - رئي�س جمل�س �إد�رة �ملركز �مل�رشي حلقوق �ملر�أة ، م�رش . 26
�لأ�صتاذة نور �لإمام- حمامية ونا�صطة حقوقية، �لأردن. 27
�لدكتور هيلني ريزو- رئي�س ق�صم علم �لجتماع وعلم �لإن�صان وعلم �لنف�س و�مل�رشيات . 28

باجلامعة �لأمريكية بالقاهرة
�ملتحدة . 29 �لوليات  �لآن،  �مل�صاو�ة  �لت�صال،  �صئون  مديرة  �أنانتنرن�ين-  لك�صمي  �لدكتورة 
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�ل�صفحة�لمحتوى

3�صكر
5مقدمة

23محاور �لنقا�س
23�أوًل: �لمحور �لجتماعى
45ثانيًا: �لمحور �لقانونى

79ثالثًا: محور �لإعالم و�لمجتمع �لمدنى
97�إعالن �لقاهرة

103�لمالحق
1105- در��صة تحليلية لجريمة �لتحر�س �لجن�صى بالن�صاء فى �لت�صريعات �لعربية

2149- ��صتهد�ف �لتغيير فى �لبيئة �لقامعة "حملة �لق�صاء على �لتحر�س �لجن�صى فى م�صر"
165�لعمال �لم�صت�صهد بها

169�أجندة �لموؤتمر
175قائمة باأ�صماء �لمتحدثين فى �لموؤتمر

177�لفهر�س


