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الفصل األول : حول الدراسة

ملخص الفصل

مفهوم التحرش الجنيس حديث نسبياً يف املجتمعات 	 
الغربية والثفافة العربية.

أنواع 	  أكرث  وهو  عاملية،  ظاهرة  الجنيس  التحرش 
العنف ضد النساء والفتيات مامرسة وإستمراراً.

التحدث 	  الصمت، وبدأن  العامل حلقة  كرست نساء 
مواجهته  ورضورة  الجنيس  التحرش  عن  علناً 

ومعاقبة مرتكبيه.

عىل 	  إجراءات  العامل  دول  من  العديد  إتخذت 
واإلسرتاتيجيات  والسياسات  الترشيعات  مستوى 

والربامج ملواجهة التحرش الجنيس.

الحية 	  والشهادات  بالتقارير  مليئة  اإلنرتنت  شبكة 
للتحرش  تعرضن  وفتيات  لنساء  واملصورة  املكتوبة 

مبختلف أشكاله يف أغلب الدول العربية. 

عن 	  شاملة  وطنية  دراسات  األردن  يف  توجد  ال 
الكايف  باإلهتامم  تحظ  ومل  الجنيس،  التحرش 

ضمن األدبيات املحلية.

تنفذ هذه الدراسة يف ظل غياب دراسات وطنية شاملة 	 
إنتشارها  ومدى  األردن  يف  التحرش  ظاهرة  تَقيم 
وأسبابها ودوافعها والعوامل املؤئرة فيها سلباً وإيجاباً.

ظاهرة 	  حجم  تحديد  اىل  عام  بشكل  الدراسة  تهدف 
التحرش وتوزيع إنتشارها حسب املكان والجنس والعمر 
والفئات املجتمعية والجنسيات املختلفة وتحديد أنواعها 

األكرث إنتشاراً يف األردن.

إتبعت الدراسة نهجاً وصفياً تحليلياً من خالل منهجية 	 
الوثائق  وتحليل  مراجعة  اىل  باإلضافة  وكمية،  نوعية 
واألدبيات والدراسات واألبحاث والترشيعات والصكوك 

ذات العالقة، املحلية والعربية والدولية.

واجهت الدراسة عدداً من التحديات واملحددات نتيجة 	 
لعدم تعاون بعض أفراد العينة وبعض الجهات أو لعدم 
توافر اإلحصائيات واألرقام املتعلقة بالتحرش الجنيس.

  
1-1 مقدمة عن التحرش

شهد العامل خالل الفرتة املاضية وعىل وجه التحديد خالل عام 
2017 وعياً متزايداً مبخاطر التحرش الجنيس وإنتشاره، نتيجة 
وإناثاً عن صمتهم، وإتساع  لخروج العديد من الضحايا ذكوراً 
كبرية  يشكل مشكلة  أصبح  بأنه  واملجتمعي  الحكومي  اإلعرتاف 

يجب التصدي لها عىل كافة املستويات.

بدأ  حيث  نسبياً،  حديث  الجنيس  التحرش  مفهوم  أن  ومع 
أنه  كام  املايض2،  القرن  وسبعينيات1  ستينيات  يف  إستخدامه 
جديد عىل الثقافة العربية3، إال أنه قديم قدم اإلنسانية وكان 
ميارس دون أن يتمكن الضحايا من إستخدام أي مصطلح للداللة 
بشكل  الجنيس  التحرش  موضوع  أثار  وقد  التجربة.  هذه  عىل 
خاص إهتامم املؤسسات األكادميية وعلامء القانون واإلجتامع 
عىل  اإلنسان،  حقوق  وناشطات  ونشطاء  النسوية  واملنظامت 
إعتبار أنه إنتهاكاً لحقوق اإلنسان األساسية يف األمان الشخيص 

والحامية من العنف وعدم التمييز.

1  استخدام مصطلح التحرش الجنيس يف عام 1973 يف تقرير إىل رئيس ومستشار 
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عن أشكال مختلفة من قضايا املساواة بني الجنسني. 

2 Wyatt, N. 2000, Information on Sexual Harassment,  
http://www.de.psu.edu/harassment/generalinfo/international.html  
(تم اإلطالع عليه يف 14/11/2017)

3 عاشور، أحمد وآخرين، التحرش الجنيس – أسبابه، تداعياته، آليات املواجهة – دراسة 
حالة املجتمع املرصي www.saaid.net/female/0114 ،2009 )تم اإلطالع عليه يف 

.(14/11/2017

 كام إتخذت العديد من الدول إجراءات عىل مستوى الترشيعات 
والسياسات واإلسرتاتيجيات والربامج ملواجهة التحرش الجنيس، 
ونصت الكثري من الصكوك الدولية عىل حق كل إنسان ذكراً أم 
 أنثى يف حامية حقوقه اإلنسانية األساسية، كام نصت عىل وجه 
التحديد عىل حامية األطفال والنساء من العنف بكافة أشكاله 
ومن بينها التحرش الجنيس، وإعرتفت به األمم املتحدة كشكل 

من أشكال التمييز والعنف ضد النساء. 

1-1-1 التحرش ظاهرة4 عاملية

يأخذ التحرش الجنيس صفة العاملية، وهو سلوك شائع اإلنتشار 
من  بكثري  أكرث  اإلناث  منه  تعاين  العامل،  أنحاء  مختلف  يف 
واملستويات،  واألماكن  األعــامر  جميع  بني  ويتنقل  الذكور، 
كافة  ويتجاوز  والثقافية،  التعليمية  االقتصادية،  االجتامعية، 

الخصائص املحلية.

4 هناك من يفرق بني املشكلة والظاهرة االجتامعية، فريى أن للمشكلة االجتامعية 
حكامً مجتمعياً سابقاً لوقوعها بأنها )غري مرغوبة( مثل )مشكلة املخدرات، مشكلة 
التحرش الجنيس، مشكلة االعتداء عىل األطفال، مشكلة العنف ضد الزوجات،هذه 

املشاكل لها حكم سابق بأنها غري مرغوبة، ولها عقوبة، بينام الظاهرة االجتامعية ال 
يوجد لها حكم مجتمعي سابق؛ مثل: )ظاهرة زواج األطفال، والطالق، والهجرة(، لكنه 

متى وجد لها حكم مجتمعي بأنها )غري مرغوبة أو تهدد كِيان املجتمع(، تحولت من 
ظاهرة إىل مشكلة.
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مامرسة  والفتيات  النساء  ضد  العنف  أنواع  أكرث  من  ويعترب 
وإستمراراً. وتختلف شدة تأثريه وأرضاره املختلفة عىل الضحايا، 
وأنواعه وأشكاله، بني منطقة وأخرى، وبني الدول ويف حاالت 

الرصاعات والنزاعات5.

لقد شكل فوز “كارسات الصمت”6 بلقب شخصية العام 2017 
والذي منحته مجلة تايم األمريكية، الرسالة العاملية األقوى التي 
تعرب عن مدى إنتشار التحرش الجنيس يف مختلف أنحاء العامل. 
وأكد موقع تويرت عىل أن 1.7 مليون شخص من 85 دولة غردوا 
بهاشتاغ MeToo#  أو #أنا_أيضاً، فيام أكد موقع فيسبوك عىل 
إستخدام 12 مليون منشور لهذا الهاشتاغ خالل 24 ساعة فقط 

من وقت صدوره. 

هذا  ميالنو  أليسا  األمريكية  املمثلة  أطلقت   )1-1( إطار 

للتحرش  تعرضن  الاليت  العامل  نساء  كل  ودعت  الهاشتاغ 

الجنيس اىل إستخدامه ونرش تجاربهن

أمريكية  لدراسة  ووفقاً  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف 
األمرييك  الجيش  يف  العامالت  النساء  من   84% فإن  حديثة، 
تعرضن للتحرش الجنيس اللفظي والجسدي7، كام أن واحدة من 
بني كل 4 نساء يف العاصمة واشنطن تعرضت لشكل من أشكال 
التحرش الجنيس يف املواصالت العامة8. وخالل الفرتة 2011-
2015 سجلت إدارة املعلومات الجنائية األمريكية 17 ألف حالة 
تحرش جنيس داخل املدارس9. وأشارت دراسة أخرى عام 2014 
اىل أن %65 من النساء األمريكيات تعرضن للتحرش الجنيس 

5 Morgan, P., and Gruber, J. E. )2011(:Violence against Women at Work 
and in Schools, Claire M. R. Jefferey.L.E., and Raquel. K. B., )Eds.(, 
Sourcebook on Violence Against Women, Second Edition, pp. 9294-, 
Sage Publications Inc.

6 http://www.bbc.com/arabic/world42457035-

7https://www.womenshealth.va.gov/WOMENSHEALTH/latestinforma-
tion/facts.asp )15/11/2017 تم اإلطالع عليه يف).

8https://www.scribd.com/doc/308226966/Sexual-Harassment-Report?
irgwc=1&content=10079&campaign=Skimbit%25252C%252520Ltd.&
ad_group=50913X1259512Xfb44d92c4e9ac5cf51117ec9ba6b56ee&keyw
ord=ft750noi&source=impactradius&medium=affiliate )تم اإلطالع عليه يف 
15/11/2017).

9https://www.thestar.com/news/world/2017/05/01/investigation-finds-
-17000reports-of-student-on-student-sex-assaults-in-us-grade-schools-
and-thats-surely-an-undercount.html )15/11/201 تم اإلطالع عليه يف).

يف الشوارع10.

نوعها  من  األوسع  هي  مسحية11  دراسة  أفادت  أوروبا،  ويف 
متوسط  بأن  شخص،  ألف   42 شملت  األورويب  اإلتحاد  لدول 
التحرش الجنيس بالنساء منذ بلوغهن 15 عاماً وصل اىل 55%، 

وكان أعالها يف السويد )%81( وأقلها يف بلغاريا )24%)12.

ويف مسح نفذ نهاية عام 2017 يف بريطانيا، تبني بأن 40% 
من  لشكل  تعرضن  عاماً(   18 )فوق  الربيطانيات  النساء  من 
أشكال التحرش الجنيس يف أماكن العمل13. و %64 من النساء 

تعرضن له يف األماكن العامة14.

يف  النساء  من   84% تعرضت  فقد  الجنوبية،  أمريكا  ويف 
التحرش  اىل   2016 عام  بشكاوى  تقدمن  الاليت  الربازيل 

الجنيس من قبل الرشطة15.

يف  صينية  إمرأة   200 عىل  مسحية  دراسة  أكدت  آسيا،  ويف 
بكني أن %70 منهن تعرضهن للتحرش الجنيس يف الشارع وأن 
%58 منهن تعرضن له يف الباصات ، وإن %64 من 632 إمرأة 
لتحرش جنيس جامعي يف  تعرضن  عاماً   30-20 بعمر  يابانية 
خالل  للرشطة  ببالغات  تقدمن  إمرأة   2000 وأن   ، القطارات 
عام 2008 )وهو ال يعكس الرقم الحقيقي كون ظاهرة التحرش 

الجامعي بالقطارات منترشة يف اليابان بشكل خاص(16.

%57 من النساء يف  2015، تبني بأن  ويف دراسة أخرى عام 
بنغالدش، و %77 من النساء يف كامبوديا، و %79 من النساء 
من  لشكل  تعرضن  فيتنام  يف  النساء  من   87% و  الهند،  يف 

أشكال التحرش الجنيس17.

10 http://www.stopstreetharassment.org/ )15/11/2017 تم اإلطالع عليه يف).

11http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-
wide-survey-main-results-report )15/11/2017 تم اإلطالع عليه يف).

12 يف فرنسا وصلت النسبة اىل %75، والدمنارك %81، وأملانيا %60، وبريطانيا 68%.

13 http://www.comresglobal.com/wp-content/uploads/2017/12/BBC-sex-
ual-harassment_FINAL_v3.pdf )16/12/2017 تم اإلطالع عليه يف).

14 http://www.stopstreetharassment.org/ )15/11/2017 تم اإلطالع عليه يف).

15 https://www.actionaid.org.uk/ )15/11/2017 تم اإلطالع عليه يف).

16 http://ar.ammannet.net/news/180475 )17/11/2017 تم اإلطالع عليه يف).

17http://edition.cnn.com/2017/11/25/health/sexual-harassment-violence-
abuse-global-levels/index.html )28/11/2017 تم اإلطالع عليه يف).
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الوطن العريب، فقد أظهرت دراسة ملنظمة األمم املتحدة  ويف 
للمساواة بني الجنسني ومتك

عىل  القضاء  وأساليب  “طرق  بعنوان   2013 عام  املــرأة  ين 
التحرش الجنيس يف مرص18”، بأن %99.3 من النساء املرصيات 
تعرضن لشكل من أشكال التحرش، وأن %82.6 منهن ال يشعرن 

باألمان يف الشوارع.

وبينت دراسة مسحية للمركز املرصي لحقوق املرأة19 يف مرص 
عام 2008 أجريت عىل 2000 رجل وإمرأة و109 أجنبيات يف 
تعرضن  النساء  من   83% أن  تبني  مرصية  محافظات  أربع 
للتحرش الجنيس يف الشوارع ملرة واحدة عىل األقل ، وأن 50% 
منهن يتعرضن له بشكل يومي ، كام مل يكن للباس املرأة أثر يف 

منع التحرش حيث تعرضت له املحجبات واملنقبات. 

املكتوبة  الحية  والشهادات  بالتقارير  مليئة  اإلنرتنت  شبكة  إن 
أشكاله يف  للتحرش مبختلف  تعرضن  وفتيات  لنساء  واملصورة 
أغلب الدول العربية ، خاصة بعد أن قررت العديد من النساء 
رفضهن  عن  رصاحــة  والتعبري  الصمت  دائــرة  من  الخروج 
والتصدي  اإلنسانية  حقوقهن  وإنتهاكات  املتحرشني  ملامرسات 
للعنف املوجه ضدهن ومطالبتهن العقاب عليه ضمن الترشيعات 

18 https://genderation.xyz/r/a/a9/UN-Women-Sexual-Harassment-Study-
Egypt-Final-AR-c.pdf )15/11/2017 تم اإلطالع عليه يف).

19 http://ecwronline.org/arabic/section/studies/ )تم اإلطالع عليه يف 
17/11/2017(.  

، فنظمت حمالت  الجزائية بعقوبات واضحة ورصيحة وفعالة 
“إمسك  واإلحتجاج كحملة  بالتظاهر  األرض  أو عىل  الكرتونية 
كموقع  التحرش  ترصد  الكرتونية  مواقع  وأطلقت  متحرش20”، 

خارطة التحرش الجنيس يف مرص21”.

كام نظمت يف لبنان حمالت22 ملكافحة التحرش الجنيس، كان 
“املعرفة  مرشوع  أطلقها  #مش_بسيطة  بهاشتاغ  حملة  آخرها 
يف  األمريكية  الجامعة  يف  والجنسانية  الجندر  حول  قوة” 

بريوت، للمطالبة بقانون يجرم التحرش الجنيس23.

وأظهرت دراسة مسحية سابقة يف اليمن أجرتها جريدة “مين 
تعرضن  منهن   90% أن  صنعاء  من  إمــرأة   70 عىل  تاميز” 
للتحرش الجنيس يف األماكن العامة وأن %20 منهن يتعرضن 

له بشكل مستمر24.

فيام أظهرت دراسة تونسية عام 2015، بأن %53.5 من النساء 
يف  الجنيس  التحرش  ضمنه  ومن  للعنف  تعرضن  التونسيات 

األماكن العامة25. 

20 https://web.facebook.com/emsk.t7rsh/?_rdc=1&_rdr )تم اإلطالع عليه يف 
17/11/2017(. 

21 https://harassmap.org/ar )17/11/2017 تم اإلطالع عليه يف).

22 من بني اوىل املبادرات ضد التحرش يف لبنان، حملة أطلقت عام 2010 كان 
شعارها "تكلمي، وال تخجيل".

23 https://web.facebook.com/NationalCommissionForLebaneseWom-
enNCLW/posts/796543753856818 )16/11/2017 تم اإلطالع عليه يف(.  

24 http://ar.ammannet.net/news/180475 )17/11/2017 تم اإلطالع عليه يف).

  25أعد الدراسة مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول املرأة
https://web.facebook.com/credif.org.tn/videos/1392735284157173/?_
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بأن  للتخطيط  السامية  للمندوبية  دراسة  بينت  املغرب  ويف 
827 ألف امرأة مغربية تعرضن للتحرش الجنيس وملرة واحدة 
عىل األقل خالل عام 2013 منهن 15 ألف فتاة يف املؤسسات 

التعليمية26.

rdc=1&_rdr )15/11/2017 متت املشاهدة يف).

26  http://p.dw.com/p/1B1JS )16/11/2017 تم اإلطالع عليه يف).

ويف فلسطني، ذكرت دراسة نرشت عام 2010 بعنوان “التحرش 
الجنيس يف أماكن العمل كشكل من أشكال الفساد”، بأن حاالت 
عديدة ممن متت مقابلتهن تعرضن للتحرش الجنيس يف أماكن 
تم  األحيان  أغلب  أنه يف  إال  واألهلية،  والخاصة  العامة  العمل 
التعامل معها عىل أنها من املحظورات االجتامعية التي ال يجوز 

الحديث عنها أو التطرق لها27.

 27صادرة عن اإلئتالف من أجل النزاهة واملساءلة – أمان،
 https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/693.html 

)تم اإلطالع عليه يف 16/11/2017).
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1-1-2  التحرش يف األردن

عديدة،  سنوات  منذ  األردن  يف  التحرش  موضوع  إثارة  متت 
املدين  املجتمع  مؤسسات  بينها  من  مختلفة  جهات  وطالبت 
الترشيعات لوضع تعريف  تعديل  النسوية منها برضورة  خاصة 
واضح له وتجرميه28، إال أن هذه املطالبات يف كثري من األحيان 

إرتبطت بأحداث معينة متت يف آخر 5 سنوات. 

شباب  أقامها  التي  البرشية  السلسلة  األحداث،  تلك  بني  ومن 
وشابات ما بني دوار الداخلية ودوار املدينة الرياضية حاملني 
اإلعالم  وسائل  وركزت  الجنيس29،  للتحرش  مناهضة  يافطات 
عام 2012 أيضاً عىل حادثة تعرض طالبات ومرشفتهن عميدة 
الكلية يف أكرب الجامعات األردنية ملضايقات بسبب إنتاج فيلم 
توثيقي30 عن التحرش الجنيس الذي تتعرض له الطالبات حيث 
أوقفت   2017 عام  بداية  العامدة31، ويف  من  الدكتورة  أعفيت 
جامعة أردنية أخرى أعضاء من هيئتها التدريسية لقضايا تحرش 

جنيس بالطالبات32.

إطار )2-1( صورة من الفلم القصري الذي أنتجته طالبات يف 

إحدى الجامعات الحكومية

وتغرميه  شاب  بحبس  أردنية  محكمة  2017، قضت  ويف متوز 
أثناء  الشارع،  يف  جامعية  لفتاة  تعرضه  بسبب  ديناراً   1500
شايفة  “ليش  لها:  قال  صدته  وعندما  صديقاتها،  مع  سريها 
نفسياً  ما سبب “رضراً  ستي”،  قاع طنجرة  زي  وجهك  حالك، 
ومعنوياً” لها قررت عىل إثره تقديم شكوى للقضاء. وإن حكم 
املحكمة الذي إستند اىل جرمية الذم والقدح والتحقري، إال أنه 
أكد مجدداً عىل حقيقة أن القانون مل يعالج موضوع التحرش 

الجنيس بكل أشكاله33.

28 من بينها اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة وإتحاد املرأة األردنية وجمعية معهد 
تضامن النساء األردين.

29 http://www.anazahra.com/125463 )16/11/2017 تم اإلطالع عليه يف).

30 https://www.youtube.com/watch?v=Vzj8iy8b_fk )تم اإلطالع عليه يف 
16/11/2017).

31 http://www.ammonnews.net/article/137325 )تم اإلطالع عليه يف 
16/11/2017).

32 http://ar.ammannet.net/news/278875 )16/11/2017 تم اإلطالع عليه يف).

33 http://ar.ammannet.net/news/278875 )16/11/2017 تم اإلطالع عليه يف).

كام أعادت حلقة تلفزيونية مثرية للجدل34 يف نهاية عام 2017 
حول  النقاش  سابق،  أردين  ونائب  للتحرش  تعرضت  فتاة  بني 

التحرش الجنيس ومدى إنتشاره يف األردن اىل الواجهة. 

متباينة  أفعال  ردود  وغريها،  األحــداث  هذه  جميع  أظهرت 
تتمحور  بتعليقات  اإلجتامعي  التواصل  مواقع  وضجت  جداً، 
أم ترصفات  األردن ظاهرة  الجنيس يف  التحرش  إعتبار  حول 
فردية35، مام دفع قناة رؤيا اإلخبارية اىل إجراء إستطالع للرأي 
)غري علمي( حول موضوع إنتشار ظاهرة التحرش الجنيس يف 
األردن، وأظهر بأن %43 من املشاركني فيه يرون أن التحرش 
يف األردن منترش بنسبة كبرية، و %28 يرون أنه منترش بشكل 
متوسط، و %24 يرون أنه منترش بشكل ضعيف، و%6 يعتربون 

التحرش غري موجود يف األردن36.

1-1-3 الدراسات السابقة عن التحرش يف األردن

ال توجد يف األردن دراسات وطنية شاملة عن التحرش الجنيس، 
أن  إال  املحلية،  األدبيات  ضمن  الكايف  باإلهتامم  تحظ  ومل 
جغرافية  مناطق  يف  املوضوع  هذا  تناولت  وأبحاث  دراسات 
محددة أو طبقت عىل أفراد محددين كطالب الجامعات ويف 

جامعات بعينها، أو يف أماكن معينة كأماكن العمل. 

ففي رسالة ماجستري بقسم دراسات املرأة يف الجامعة األردنية، 
باملرأة  “التحرش  بعنوان   2006 عام  البوابيجي37  رجاء  للباحثة 
محافظة  عىل  إقترصت  قانونية”،  وحلول  إجتامعية  دراسة   -
العاصمة وشملت العينة 400 من الذكور واإلناث، تبني بأن نسبة 
التحرش وصلت اىل %82.6 وأن التحرش اللفظي أكرث األشكال 

شيوعاً، وأن اإلناث األكرث تعرضاً له، والذكور األكرث قياماً به.

املجايل  عالء  للباحث   2009 عام  أخرى  ماجستري  رسالة  ويف 
بجامعة مؤته، وعنوانها “أشكال التحرش الواقع عىل الطالبات 
 600 شملت   ”38 والخاصة  الحكومية  األردنية  الجامعات  يف 
طالبة، تبني بأن أقل من ثلث العينة تعرضن للتحرش الجسدي 
خالل 12 شهراً السابقة للدراسة، وأكرث بقليل من الثلث تعرضن 
غري  للتحرش  لتعرضهن  بالنسبة  األمر  وكذلك  لفظي،  لتحرش 
األنواع  يف  تحرشاً  األكرث  هم  الذكور  الطالب  وكان  اللفظي. 

الثالثة ومن ثم املوظفني وأخرياً أعضاء الهيئة التدريسية39.

34 https://www.youtube.com/watch?v=UN87kgBfwuY )تم اإلطالع عليه يف 
25/11/2017).

https://web.facebook.com/alghadnewspaper/vid- 35
eos/2053869154625066/ )تم اإلطالع عليه يف 26/11/2017).

36 http://royanews.tv/news/141703 )26/11/2017 تم اإلطالع عليه يف).

37 https://theses.ju.edu.jo/Original_Abstract/JUA0626071/JUA0626071.
pdf )16/11/2017 تم اإلطالع عليه يف).

38 شملت الدراسة ثالث جامعات فقط )األردنية ومؤتة وعامن األهلية(.

39 http://elibrary.mediu.edu.my/books/2014/MEDIU4690.pdf )تم اإلطالع 
.(عليه يف 16/11/2017
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يشار اىل أنه يف عام 2010 أعلنت نتائج دراسة متخصصة حول 
وتضمنت  األردن”  يف  الجندرية  األدوار  تشكل  التي  “العوامل 
من  بحثي  فريق  أعدها  العمل  أماكن  يف  الجنيس  التحرش 
الجامعة الهاشمية لصالح برنامج دعم مبادرات تكافؤ الفرص 
التابع للوكالة الكندية للتنمية الدولية، وتبني من خاللها أن 14% 
من النساء العامالت يف األردن يتعرضن لتحرش جنيس لفظي 
جنيس  لتحرش  يتعرضن  منهن   0.7% وأن  عملهن،  مكان  يف 
لفظي،  لعنف  يتعرضن  العامالت  النساء  من   8% و  جسدي، 
مقابل %2.3 يتعرضن لرتويع وتهديد نفيس من رئيس العمل40 .

ويف دراسة أخرى أجراها الباحث األردين محمود جميل الجندي 

40 http://www.rumonline.net/print.php?id=41112 )تم اإلطالع عليه يف 
16/11/2017).

عام 2014 وحملت عنوان “التحرش الجنيس بال دليل” يف أربع 
للتحرش  األردنيات  من   53% تعرض  عن  كشفت  محافظات، 
التحرش  أنــواع  أكرث  حيث  ومن  املختلفة،  بأنواعه  الجنيس 
الجنيس شيوعاً، فقد جاء باملركز األول التحرش اللفظي، ومن 
ثم التحرش بالنظر واإلمياءات، والتحرش باللمس، وبإستخدام 

وسائل االتصال املختلفة41.

مؤسسة  يف  والدراسات  البحوث  مركز   )2017( حالياً  ويعكف 
بحث  عىل  الدويل  للبنك  إقليمية  دراسة  وضمن  حسني  امللك 
األردنية:  الجامعات  طالب  بني  الجنيس  “التحرش  موضوع 

إختبار تجريبي للتدخل الوقايئ األويل”42.

41 http://www.ammonnews.net/print/180670 )تم اإلطالع عليه يف 
16/11/2017).

42 بدعم من البنك الدويل ومبادرة بحوث العنف الجنيس )SVRI(، أتيح ملركز 
املعلومات والبحوث - مؤسسة امللك حسني )IRCKHF( فرصة إلجراء هذه الدراسة 
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1-2 موضوع الدراسة وخلفيتها وأهدافها

إنطالقاً من إميان اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة بأهمية 
األولوية،  ذات  والدراسات  األبحاث  ونرش  إجراء  املساهمة يف 
يف  ومتكينهن  والفتيات  النساء  دور  تعزيز  شأنها  من  والتي 
تَقيم  املجاالت، ويف ظل غياب دراسات وطنية شاملة  مختلف 
ظاهرة التحرش يف األردن ومدى إنتشارها وأسبابها ودوافعها 
والعوامل املؤئرة فيها سلباً وإيجاباً، ومن أجل وضع إسرتاتيجية 
إرتأت  املناسبة عىل كافة املستويات،  التدخالت  فعالة وإقرتاح 

اللجنة تنفيذ هذه الدراسة عىل املستوى الوطني.

1-2-1 أهمية الدراسة
وتعد هذه الدراسة األوىل من نوعها عىل مستوى األردن، كونها 
التي  األماكن  جميع  وتشمل  اململكة،  محافظات  كافة  تغطي 
والبيئات  االلكرتوين،  الفضاء  فيها  مبا  التحرش  فيها  ميارس 
اإلجتامعية واإلقتصادية والثقافية املختلفة، مع مراعاتها للنوع 
الجنسني،  من  التحرش  لضحايا  شمولها  حيث  من  اإلجتامعي 

ومرتكبي التحرش ذكوراً وإناثاً.

كام وأنها تسلط الضوء بعمق عىل واحدة تعد من أكرث أشكال 
تشكل  والتي  إنتشاراً،  واألطفال  والفتيات  النساء  ضد  العنف 
يف  عليهن  وتؤثر  اإلنسانية  النساء  لحقوق  صارخاً  إنتهاكاً 

املجالني العام والخاص.

1-2-2 أهداف الدراسة
التحرش  ظاهرة  حجم  تحديد  اىل  عام  بشكل  الدراسة  تهدف 
وتوزيع إنتشارها حسب املكان والجنس والعمر والفئات املجتمعية 
والجنسيات املختلفة وتحديد أنواعها األكرث إنتشاراً يف األردن.

من  عدد  تحقيق  اىل  الدراسة  تسعى  النوعي  الجانب  ففي 
األهداف من بينها:

الوصول اىل تعريف واضح ومحدد للتحرش يشمل كافة 	 
أنواعه وأسبابه وتحديد مدى إنتشاره.

مراجعة الترشيعات التي تجرم وتتعلق يف هذه الظاهرة 	 
أشكالها  كافة  تشمل  بحيث  لتعديلها  مقرتحات  وتقديم 
ودراسة أثر اجراءات التقايض الحالية عىل مدى وقدرة 

لجوء ضحايا التحرش للتبليغ.

املتحرشني 	  سلوكيات  عىل  القوى  عالقات  تأثري  بيان 
والضحايا.

التي ستساهم يف تحقيق الهدف طويل األجل املتمثل يف فهم التحرش الجنيس يف 
منطقة الرشق األوسط، وتوسيع نطاق التدخالت الفعالة يف البيئات الجامعية يف 

األردن ومنطقة الرشق األوسط. وسيتم إجراء الدراسة بالرشاكة مع كلية الصحة العامة 
يف جامعة إميوري، مركز دراسات املرأة يف الجامعة األردنية وقادة الغد. تهدف هذه 

الدراسة إىل فهم مدى انتشار التحرش الجنيس وتصوراته بني الطالب واملوظفني 
يف الجامعة األردنية، تكييف التدخل املرجو يف السياق الجامعي وتعزيزه مع العنرص 

البيئي؛ والعمل عىل اختبار وفحص جدوى هذا التدخل.

بناء 	  يف  الرسمية  وغري  الرسمية  املامرسات  دور  بيان 
نظرة املجتمع للمتحرشني والضحايا.

والتأثري 	  للمتحرش والضحية  املجتمع  تقييم  كيفية  بيان 
عىل سلوكياتهم.

التحرش 	  ملفهوم  املجتمع  ادراك  مدى  عىل  الوقوف 
بأنواعه.

تحديد األثر النفيس واالجتامعي واالقتصادي للتحرش 	 
عىل الضحايا.

تحديد طرق الوقاية من التحرش وآليات مجابهته.	 

بيان كيفية تناول االعالم األردين ومناهج التعليم لهذه 	 
الظاهرة وتأثريهام عىل املجتمع للحد منها.

عىل 	  التحرش  ظاهرة  من  للحد  بتوصيات  الخروج 
والربامج  والسياسات  واالجراءات  الترشيعات  مستوى 
وإقرتاح حمالت توعوية وإعالمية وتطبيقات الكرتونية 

ملجابهة هذه الظاهرة.

ويف الجانب الكمي، تهدف الدراسة عىل وجه الخصوص اىل 
التعرف عىل:

التوزيع الجغرايف ألماكن إنتشار التحرش يف األردن.	 

الفئات العمرية لضحايا التحرش ومرتكبي التحرش.	 

الجنس لضحايا التحرش واملتحرشني.	 

أنواع التحرش األكرث إنتشاراً وطبيعته.	 

الفئات اإلجتامعية والتعليمية املختلفة لضحايا التحرش 	 
ومرتكبي التحرش.

أسباب ودوافع التحرش حسب رؤية ضحايا التحرش واملتحرشني 
وأرسهم.

1-2-3 منهجية الدراسة
نوعية  منهجية  خالل  من  تحليلياً  وصفياً  نهجاً  الدراسة  اتبعت 
األردن،  يف  التحرش  ظاهرة  إنتشار  مدى  عىل  للتعرف  وكمية 
وفهم طبيعتها وأسبابها ودوافعها يف مختلف محافظات اململكة، 
املؤسسات   / العامة  األماكن   / )املنازل  األماكن  مختلف  ويف 

التعليمية / أماكن العمل والفضاء االلكرتوين(.

ويتمتع هذا األسلوب يف قدرته عىل توفري معلومات رضورية 
وموضوعي،  علمي  بأسلوب  الدراسة  أهداف  لتحقيق  وهامة 
وتحليلها وتفسريها للحصول عىل نتائج تعكس الواقع وتعرب عنه.

فباإلضافة اىل أن الدراسة عملت عىل مراجعة وتحليل الوثائق 
ذات  والصكوك  والترشيعات  واألبحاث  والدراسات  واألدبيات 

العالقة، املحلية والعربية والدولية، فإنها اعتمدت عىل:
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أوالً: املنهج الكمي :

 صممت عينة الدراسة لتكون ممثلة لكافة املناطق الجغرافية يف 
األردن )12 محافظة( مع مراعاة الكثافة السكانية، مبا يف ذلك 

املناطق الحرضية والريفية واملخيامت.

املجتمع  رشائح  لكافة  ممثلة  العينة  تكون  أن  مراعاة  ومتت 
مشاركة  تضمن  بطريقة  وزعت  اإلستامرة  بأن  علامً  األردين 
حقيقية لكل القطاعات سواء عىل أساس الجنس، العمر، التوزيع 
الجغرايف، املستوى التعليمي مع ضامن مشاركة  ذوي اإلعاقة 

من الجنسني.

وتجدر اإلشارة اىل أن العينة قسمت اىل قسمني: القسم األول 
شمل عينة عشوائية من األفراد ذكوراً وإناثاً الذين من املحتمل 
والقسم  التحرش.  أنواع  من  نوع  ألي  تعرضوا  قد  يكونوا  أن 
الذين  من  وإناثاً  ذكوراً  لألفراد  قصدية  عينة  شمل  الثاين 

مارسوا أفعال وسلوكيات التحرش.

ثانياً: املنهج النوعي :

 فقد تم إجراء عدد من  املقابالت الفردية ولقاءات ملجموعات 
العمل املركزة مع عدد من األشخاص املمثلني لعدد من القطاعات 

ذات العالقة املبارشة أو غري املبارشة بظاهرة التحرش.

وقد اشتملت عينة املقابالت القصدية عىل  القطاعات التالية: 
املرأة  لشؤون  األردنية  الوطنية  كاللجنة  الوطنية  املؤسسات 
املدين  املجتمع  ومؤسسات  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  واملجلس 
األردين،  النساء  تضامن  معهد  وجمعية  األردنية  املرأة  كإتحاد 
واملؤسسات  العمل،  ووزارة  العدل  كــوزارة  املعنية  ــوزرات  وال
الجرائم  ووحدة  األرسة  حامية  كإدارة  العالقة  ذات  الحكومية 
اإلنسان،  لحقوق  الحكومي  املفوض  اىل  إضافة  االلكرتونية، 

وبعض القضاة، وأخصائيني يف املجال اإلجتامعي والنفيس. 

وتم إجراء مقابالت مع عدد من النساء والفتيات ضحايا التحرش 
الجنيس، تحدثن خاللها عن تفاصيل ووقائع حوادث التحرش 
التي تعرضن لها، وأساليبها وأماكنها، وكيفية ونوعية اإلجراءات 
التي اتخذت من قبلهن، سواء عىل املستوى الشخيص أو بتقديم 

شكوى للجهات املختصة.

من  البحث  تقييم  عىل  )البؤرية(  املركزة  املجموعات  وعملت 
والثبات  الصدق  معياري  وتقويم  قياس  بهدف  مختلف جوانبه 

يف النتائج التي خرجت بها الدراسة.

إجراء  يف  إتباعها  تم  التي  املعلومات  تحليل  أدوات  شملت 
حيث  الكمي  التحليل  أدوات  من  كآداة  اإلستامرة  الدراسة، 
املعالجة  برنامج  عىل  واملرمزة  املرقمة  اإلستامرات  إدخال  تم 
االحصائية SPSS وذلك من خالل تفريغ املعلومات الواردة فيها 
والتي  وتحليلها  البيانية  والرسوم  اإلحصائية  بالجداول  للخروج 
تبني وتوضح النتائج التي تم التوصل اليها من خالل إستخدام 

هذه األداة .

وشملت أيضاً املقابلة الفردية كأداة من أدوات التحليل النوعي 
محاور  حسب  وترميزها  وتبويبها  املقابالت  تفريغ  تم  حيث 
إلجراء  اعتمدت  التي  األسئلة  قامئة  تصميم  تم  وقد  الدراسة، 
املقابالت ، وهي أسئلة محكمة ومراجعة بشكل دقيق مع فريق 
البحث ومستشاريه والغاية منها معرفة آراء املختصن واملعنيني 

حول موضوع الدراسة وأهدافها.

 SPSS هذا وقد تم اإلعتامد عىل الربنامج االحصايئ املعروف بـ
Statistical Package for the Social Sci- (وهو مخترص لـ 

اإلجتامعية43،  العلوم  يف  العادة  يف  يستخدم  والذي   )ences
ويعترب من أكرث الربامج إستخداماً لتحليل املعلومات اإلحصائية، 
ويعمل  متغريات،  عدة  بني  الربط  خالله  من  ميكن  حيث 
الربنامج عىل التحليل اإلحصايئ بشكل تفصييل ومعمق مستنداً 
اىل البيانات واملعلومات التي قام فريق البحث امليداين بجمعها.

الخبريات   / الخرباء  وأسئلة  اإلستامرات  تصميم  إطار  ويف 
والضحايا وتجربتها، فقد تم إستخدام منوذجني من اإلستامرات، 
واإلناث،  الذكور  من  التحرش  لضحايا  األول  النموذج  خصص 

فيام خصص الثاين ملرتكبي التحرش من الجنسني.

عمل  فريق  قبل  من  النموذجني  أسئلة  ووضع  تصميم  وتم 
اإلجتامعي،  النوع  إحصاءات  خبرية يف  يضم  والذي  الدراسة 
املتحدة44  األمم  ملنظامت  التوجيهية  باملبادئ  اإلسرتشاد  وتم 
وعىل وجه الخصوص منظمة العمل الدولية، وبالتجارب املتمثلة 
بالدراسات واألبحاث املشابهة عىل املستويني العريب والدويل. 

وخالل شهر ترشين أول 2017، تم إختبارهام بتجربة قبلية 
ومتت  ــاث،  واإلن الذكور  من  فــرداً   30 من  مكونة  عينة  عىل 

مراجعتهام بناء اً عىل النتائج.

ومن ثم أجريت مشاورات مع اللجنة الوطنية األردنية لشؤون 
املرأة، نتج عنها إجراء تعديالت عىل النموذجني. 

ويف نهاية ترشين أول 2017 تم عقد جلسة تدريبية لفريق 
جميع  ميثلون  وشابة45  شاب   21 من  املكون  امليداين  البحث 

الدراسة،  بأهداف  تعريفهم  خاللها  تم  اململكة،  محافظات 
ومبفهوم العنف القائم عىل النوع اإلجتامعي مبا فيه التحرش 
تعبئة  خالل  من  املعلومات  جمع  وأساليب  وطرق  الجنيس، 
اإلستامرات، وعىل كيفية تشجيع أفراد العينة عىل املشاركة يف 
الذين  العينة  أفراد  مع  التعامل  وأساليب  اإلستامرات،  تعبئة 

يعانون من ضغوط نفسية أو يشعرون باإلحراج أو الرتدد.

الجلسة اإلستامرات كتمرين تطبيقي  البحث خالل  وعبأ فريق 
وأزيل  عليها،  اإلجابة  متت  متعددة  أسئلة  خالله  من  برزت 

43 https://www.spss-tutorials.com/spss-what-is-it/ )تم اإلطالع عليه يف 
16/11/2017).

44 مبادئ األمم املتحدة التوجيهية إلنتاج إحصاءات العنف ضد النساء.

45 كان عدد اإلناث يف فريق البحث امليداين أكرث من الذكور كون أغلب أفراد العينة 
من اإلناث.
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اللبس وعدم الفهم ملضمون بعض األسئلة، خاصة تلك املتعلقة 
بالتجارب الشخصية ألفراد العينة.

تم إستعراض ميثاق العمل األخالقي أمام فريق البحث امليداين 
والذين وافقوا عىل اإللتزام به وتوقيعه إعراباً عن هذا اإللتزام، 
مبا يتضمنه من معايري وتوجيهات حول رسية وخصوصية وأمن 

املعلومات التي يحصلون عليها من أفراد العينة ذكوراً وإناثاً.

1-2-4 محددات الدراسة

كان توقيت إجراء الدراسة يف خضم الجدال والنقاش الواسعني 
حول التحرش الجنيس عىل املستوى املحيل وعىل وجه التحديد 
2017، مام أدى اىل تباين واضح يف  النصف الثاين من عام 
املواقف نتيجة عدم وجود دراسات محلية علمية، مهنية  وشاملة، 
معظم  عىل  واإلجابة  أهدافها  تحقيق  من  الدراسة  ومتكنت 

األسئلة التي أثارها الرأي العام. 

إال أن عدداً من التحديات واملحددات كانت ماثلة ومن بينها:

طرح موضوع الدراسة وحساسيته يف مجتمع محافظ 	 
أدى اىل ظهور صعوبات واجهت فريق البحث امليداين 
من جهة46، واىل عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية 
كوزارة الرتبية والتعليم47 من جهة أخرى، حيث خصص 

جزء من الدراسة للتحرش يف املدارس.

 	

املجتمع 	  ومؤسسات  الحكومية  الجهات  أغلب  تقدم  مل 
حول  دقيقة  أرقام  أية  مقابلتها  متت  التي  املدين 
الجنيس  التحرش  من حاالت  الجنيس، وكثرياً  التحرش 

ال يتم تصنيفها وتوصيفها بشكل صحيح.

قلة الدراسات واألبحاث التي تناولت موضوع التحرش 	 
املتوفر  شمولية  وعدم  املحيل،  املستوى  عىل  الجنيس 

منها.

الحكومية وغري 	  واألرقام  تام لإلحصائيات  غياب شبه 
تحديد حجم  املساعدة عىل  شأنها  التي من  الحكومية 

ظاهرة التحرش وأماكن إنتشارها.

ضغطاً 	  شكل  الدراسة  إلجراء  املحدد  الوقت  ضيق 
إضافياً عىل كل من فريق عمل الدراسة وفريق التحليل 

اإلحصايئ وفريق العمل امليداين.

46 بعض األفراد ذكوراً وإناثاً وعند قراءة اإلستامرة تراجعوا عن تعبئتها، ليس لكونهم مل 
يتعرضوا للتحرش وإمنا خجالً وخوفاً، فيام قام آخرون بتمزيقها وإتالفها. كام تعرض 

أحد أعضاء فريق البحث اىل مضايقات من أهل أحد األفراد الذين عرضت عليهم 
اإلستامرة يف إحدى محافظات الجنوب.

47 خصص جزء من الدراسة حول التحرش الجنيس يف املدارس، وصممت إستامرات 
خصيصاً لطالب املرحلة الثانوية )15-18 عاماً(، إال أن وزارة الرتبية والتعليم طلبت 

تعديالت عديدة عىل اإلستامرة للرتاجع عن قرار الرفض، وهذا ما تم بالفعل، غري أن 
املوافقة مل تتم حتى تاريخ االنتهاء من إعداد الدراسة. إضافة اىل صعوبات أخرى ذات 
عالقة بالبريوقراطية الحكومية حيث تم طلب مقابالت مع وزارة العدل ووحدة الجرائم 

االلكرتونية منذ بداية شهر ترشين ثاين 2017، ولكنها مل تتم لتاريخه.
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الفصل الثاين :

مفهوم التحرش الجنيس
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الفصل الثاين : مفهوم التحرش الجنيس

ملخص الفصل

عاملياً إمرأة واحدة من بني كل ثالث نساء تتعرض للعنف 	 
الجنيس ومنه التحرش الجنيس يف وقت ما من حياتها.

شامل 	  مصطلح  اإلجتامعي  النوع  عىل  القائم  العنف 
لكل فعل مؤٍذ يرتكب ضد إرادة شخص ما ويعتمد عىل 
)النوع  واإلناث  الذكور  بني  إجتامعياً  املحددة  الفوارق 

اإلجتامعي(.

للتحرش 	  وجامع  موحد  تعريف  عىل  اإلتفاق  يتم  مل 
ال  قد  املجتمعات  بعض  يف  تحرشاً  يعترب  فام  الجنيس، 

يكون كذلك يف مجتمعات أخرى. 

الجنيس 	  الطابع  ذو  فيه”  املرغوب  “غري  السلوك  يعترب 
أحد أهم العنارص التي تشرتك فيها التعريفات املختلفة 

ملصطلح “التحرش الجنيس”.

للتحرش 	  واضحاً  تعريفاً  األردنية  الترشيعات  تضع  مل 
وجه  عىل  املصطلح  هذا  إستخدام  يتم  ومل  الجنيس، 
أغلب  جرَم  األردين  العقوبات  قانون  أن  غري  التحديد. 
التحرش  نطاق  يف  تدخل  التي  والسلوكيات  األفعال 

الجنيس. 

 	 )COEE( العمل لتكافؤ فرص  الوكالة األمريكية  عرفت 
التحرش الجنيس  عىل أنه  نوع من أنواع التمييز بسبب 
الحقوق  قانون  من   IIV لبند  مخالفة  ويعترب  الجنس، 
املضايقات  من  نوعني  ويتضمن   ،1964 لعام  املدنية 
الجنسية وهي “اليشء مقابل اليشء” و “البيئة العدائية”.

لكال الطرفني، ويعتمد 	  يبدو واضحاً  رئيسياً  هنالك فرقاً 
أساساً للتفريق بني التحرش واملجاملة، أال وهو النية أو 

القصد. 

واللفظي 	  اإلميايئ  التحرش   : هي  التحرش خمسة  أنواع 
والجسدي والنفيس، ومع التقدم التكنولوجي فقد أضيف 

اىل هذه األنواع التحرش االلكرتوين.

الذين 	  باألشخاص  مبارشة  يرتبط  الجنيس  التحرش 
ميارسونه، فإن أماكن حدوثه تقع يف كل مكان يتواجدون 

فيه، فهم موجودون يف املجالني العام والخاص .

تربط دراسات عديدة ما بني  التحرش الجنيس والسلطة 	 
)rewoP( بشكل عام ، ومنها العالقات يف مجال العمل، 

أو العالقات يف إطار األرسة.

إعرتفت دول العامل دون إستثناء بفشلها يف القضاء عىل 	 
العنف ضد املرأة، بسبب عدم معالجة األسباب الجذرية 
الدونية  والنظرة  املساواة  وعدم  التمييز  بينها  ومن  له، 

وعدم تكافؤ عالقات القوة بني الرجال والنساء.

وفعالة 	  متامسكة  واألخالق  القيم  منظومة  كانت  كلام 
كلام انخفضت أفعال وسلوكيات األفراد املخالفة لها. إال 
أن إنتشار العنف ضد املرأة بأشكاله املختلفة ومن بينها 
يشري  املنظومة  لهذه  مخالفاً  بإعتباره  الجنيس  التحرش 

اىل وجود خلل فيها يستدعي التدخل لحاميتها وثباتها.

قضايا 	  من  العديد  وعالج  هامة  تحوالت  اإلعالم  شهد 
العنف ضد املرأة وعىل وجه الخصوص التحرش الجنيس، 
الذي مل يعد الحديث عنه من املحرمات التي تناقش يف 

الرس.

إن العنف الجنيس والقائم عىل نوع الجنس هو الشكل األكرث 

لها  تتعرض  التي  املساواة  عدم  أشكال  من  وانتشاراً  تطرفاً 
النساء والفتيات. وهو ميثل ظاهرة ال تحدها حدود جغرافية أو 

إجتامعية - إقتصادية أو ثقافية. 

وعىل نطاق العامل، تتعرض إمرأة من بني كل ثالث نساء للعنف 
والعنف باإلغتصاب  بدءاً  حياتها،  من  ما  وقت  يف   الجنيس 

داخل األرسة وإنتهاءاً باملضايقة يف العمل والتسلط عىل شبكة 
اإلنرتنت48.

ويعترب التحرش الجنيس أول حلقات العنف الجنيس ضد النساء 
والفتيات واألطفال.

 48 من رسالة األمني العام لألمم املتحدة بان يك مون مبناسبة اليوم الدويل للقضاء 
عىل العنف ضد املرأة 25 ترشين ثاين/نوفمرب 2014.

2-1 العنف املبني عىل النوع اإلجتامعي

 ”: أنه  النوع اإلجتامعي عىل  القائم عىل  العنف  ميكن تعريف 
مصطلح شامل لكل فعل مؤٍذ يرتكب ضد إرادة شخص ما ويعتمد 
)النوع  واإلناث  الذكور  بني  إجتامعياً  املحددة  الفوارق  عىل 
اإلجتامعي(، وتشكل أعامل العنف القائم عىل النوع اإلجتامعي 
املواثيق  تحميها  التي  العاملية  اإلنسان  حقوق  من  لعدد  إنتهاكاً 
واإلتفاقيات الدولية، وتعد الكثري من أشكال العنف القائم عىل 
قانونية  غري  أفعاالً   – كلها  ليست  ولكن   – اإلجتامعي  النوع 

وجنائية يف القوانني والسياسات الوطنية.”49

49 ورد هذا التعريف يف املبادئ التوجيهية للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت 
بشأن التدخالت يف العنف القائم عىل النوع اإلجتامعي يف األوضاع اإلنسانية لعام 

(2005(. ولكونه تعريفاً أقرته اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت فقد أصبح التعريف 
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ويشري تعبري النوع اإلجتامعي اىل الفوارق اإلجتامعية املكتسبة 
بعمق يف جميع  واملتجذرة  أي مجتمع  الذكور واإلناث يف  بني 
وقابلة  بينها،  فيام  أو  داخلها  واسع  بشكل  وتتنوع  الثقافات 
مسؤوليات  من  واإلناث  الذكور  من  كل  أدوار  وتحدد  للتغيري، 
وفرص وإمتيازات وخيارات وقيود يف كل ثقافة من الثقافات، 
كون  سبيل  عىل  منها  اإلجتامعي  بالنوع  املتعلقة  فالخصائص 
النساء يف األردن يتقاضني أجراً أقل من الرجال عن األعامل 
ذات القيمة املتساوية، وكون النساء يف معظم دول العامل يقمن 

باألعامل املنزلية بشكل أكرب من الرجال 50.

تعريف التحرش

يعترب السلوك “غري املرغوب فيه” ذو الطابع الجنيس أحد أهم 
العنارص التي تشرتك فيها التعريفات املختلفة ملصطلح “التحرش 

الجنيس”، ومييزه عن باقي األفعال والترصفات.

إال أن السلوك “غري املرغوب فيه” ال يعني بالرضورة السلوك 
“غري الطوعي”، لذا فإن السلوك “غري املرغوب فيه” هو كذلك 
طاملا اعترب الشخص الذي تعرض له أنه سلوك غري مرحب به51.

عاملياً مل يتم اإلتفاق عىل تعريف موحد وجامع للتحرش الجنيس، 
كذلك يف  يكون  ال  قد  املجتمعات  بعض  تحرشاً يف  يعترب  فام 
مجتمعات أخرى .”52، لذا وجد اإلتحاد األورويب أن وضع معايري 
تساعد الدول عىل صياغة تعريفها للتحرش الجنيس أجدى من 

وضع تعريف موحد لها جميعها53.  

والتحرش الجنيس عبارة عن إيحاءات جنسية غري مرغوب فيها ، 
لفظية أو جسدية ، أو القيام بسلوك ذات طابع جنيس سواء أكان 
هذا السلوك بشكل رصيح أو ضمني. وله أشكال متعددة ووسائل 
والنفوذ  والسلطة  فيه  ميارس  الذي  املكان  عىل  تعتمد  متنوعة 
اللذان يتمتع بهام املتحرش. كام ويعترب التحرش الجنيس بفعل 
واحد أو عدة أفعال حتى لو بدا بعضها عرضياً أو ثانوياً حادثة 
الهجومي  السلوك  من  عالية  خطورة  وذات  ومستمرة  منفردة 
الذي اتخذ من املالحقة واإليحاءات الجنسية االلكرتونية وسيلة 

إضافية54. 

املتفق عىل إستخدامه من ِقبَل وكاالت األمم املتحدة وغالبية املنظامت غري الحكومية 
الدولية. )دليل إدارة برامج العنف القائم عىل النوع اإلجتامعي يف حاالت الطوارئ – 

.(UNFPA

50 فعىل سبيل املثال تعترب من الخصائص الجنسية كون النساء تحيض فيام ال يحيض 
الرجال ، وأن للرجال خصيتان عىل عكس النساء . ويثري املفهوم الخاطئ ملعنى 

الـ "Gender" والذي تتم ترجمته حرفياً عىل أنه "الجنس" الكثري من التساؤالت 
والجداالت ، ومع تغري معناها اىل "النوع اإلجتامعي" أصبح من السهل مبكان التمييز 

بينها وبني كلمة "الجنس".

51 http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/whatissh.pdf )تم اإلطالع عليه 
.(يف 18/11/2017

52 الرجال والنساء يختلفون فيام ميكن إعتباره تحرشاً جنسياً، نظراً لطبيعة اإلدراك 
perceptual nature - https://www.aman-palestine.org/ar/reports- الحيس

and-studies/693.html )تم اإلطالع عليه يف 18/11/2017).

53 https://cu.edu.eg/userfiles/1)1(.pdf )18/11/2017 تم اإلطالع عليه يف).

54  http://sigi-jordan.org/ar/?p=3740 )18/11/2017 تم اإلطالع عليه يف).

2-2-1  التعريف اللغوي

له  تعرض  به”  “تحرش  معنى  فإن  الوسيط  املعجم  بحسب 
ليهيجه، كام ورد باملعجم الغني معنى “التحرش الجنيس” إثارة 
املرأة وإغراؤها لإليقاع بها جنسياً، و “أراد التحرش به” تعني 
“التحرش  يعني  العريب  املعجم  حفيظته. ويف  وإثارة  إستفزازه 
الجنيس” تقديم مفاتحات جنسية مهينة وغري مرغوبة ومنحطة 
“حرشه  معنى  الوجيز  املعجم  يف  وورد  متييزية.  ومالحظات 

حرشاً” خدشه، ومعنى “تحرش به” تعرض له ليهيجه55.

إن جميع املعاين اللغوية تجمع عىل أن التحرش عبارة عن أقوال 
وأفعال، وال يقترص األمر عىل األقوال فقط. وهو يحمل معاين 
عدم الرغبة والتهييج. وتكون اإلناث أكرث عرضه له من الذكور، 
عىل الرغم من أنه قد يقع من ذكر ألنثى، ومن أنثى لذكر، أو 

من طرفني من ذات الجنس.

2-2-2  التعريف القانوين56

الجنيس،  للتحرش  واضحاً  تعريفاً  األردنية  الترشيعات  تضع  مل 
أن  غري  التحديد.  وجه  عىل  املصطلح  هذا  إستخدام  يتم  ومل 
التي  والسلوكيات  األفعال  أغلب  العقوبات األردين جرَم  قانون 
عليها يف  العقوبات  وشدد  الجنيس،  التحرش  نطاق  تدخل يف 

القانون املعدل لقانون العقوبات األردين لعام 2017.

فقد شددت العقوبة عىل جرمية املداعبة املنافية للحياء بالحبس 
يعاقب  أنه”:  عىل   305 املادة  فنصت  سنة،  عن  تقل  ال  مدة 
بالحبس مدة ال تقل عن سنة كل من داعب بصورة منافية للحياء 
: 1- شخصاً مل يكمل الثامنة عرشة من عمره ذكراً كان أو أنثى. 
2- شخصاً ذكراً كان أو أنثى أكمل الثامنة عرشة من عمره دون 

رضا.57”  

55 https://www.almaany.com/ )18/11/2017 تم اإلطالع عليه يف).

56 سنتناول بالتفصيل موضوع التحرش الجنيس يف الترشيعات العربية واألجنبية يف 
فصل الحق

57 نص املادة 305 قبل التعديل من القانون األصيل عىل أنه ": 1- يعاقب بالحبس من 
شهر اىل سنتني كل من داعب بصورة منافية للحياء : أ- شخصاً مل يكمل الثامنة عرشة 
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كام تم التوسع يف تعريف جرمية الفعل املنايف للحياء وتشديد 
العقوبة عليها، فنصت املادة 306 عىل أنه “: يعاقب بالحبس مدة 
ال تقل عن ستة أشهر كل من عرض فعالً منافياً للحياء أو وجه 
أي عبارات أو قام بحركات غري أخالقية عىل وجه مناف للحياء 
بأي  أو تلميحاً  بالقول أو الفعل أو الحركة أو اإلشارة ترصيحاً 
وسيلة كانت متى وقع اإلعتداء عىل : 1- شخص مل يكمل الثامنة 
الثامنة  أكمل  أنثى  أو  كان  ذكر  شخص  ب-  عمره.  من  عرشة 

عرشة من عمره دون رضا58”.

األماكن  للحياء يف  املنايف  الفعل  عقوبة  املعدل  القانون  ورفع 
العامة اىل الحبس حتى سنة والغرامة 200 ديناراً، حيث نصت 

سنة  تزيد عىل  ال  مدة  بالحبس  يعاقب   ”: أنه  320 عىل  املادة 
وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل من فعل فعالً منافياً للحياء أو 
أبدى إشارة منافية للحياء يف مكان عام أو يف مجتمع عام أو 
بصورة ميكن معها ملن كان يف مكان عام أن يراه. 2- تضاعف 
من   )1( الفقرة  عليه يف  املنصوص  الفعل  إقرتف  إذا  العقوبة 

هذه املادة من أكرث من شخص أو يف حالة التكرار59.”

2-2-3  التعريف الدويل

عصبية  إليه  تدفع  عنيف  فعل  “أي   ”: هو  النساء  ضد  العنف 
أو  بدين  أذى  عليه،  أن يرتتب  يرجح  أو  عليه،  الجنس ويرتتب 
جنيس أو نفيس أو معاناة للمرأة، مبا يف ذلك التهديد بأفعال 
الحرية،  من  التعسفي  الحرمان  أو  القرس  أو  القبيل  هذا  من 

سواء حدث ذلك يف الحياة العامة أو يف الحياة الخاصة60”.

والتحرش الجنيس جزء من هذا التعريف بإعتباره أحد أشكال 
النساء، حيث نصت املدة )2/أ( من إعالن القضاء  العنف ضد 
املرأة يشمل  العنف ضد  1993، عىل أن  املرأة  العنف ضد  عىل 

املضايقة الجنسية )التحرش الجنيس(61.

العام   املجتمع  إطار  ويف  األرسة  إطار  يف  العنف  وميــارس 
والعنف الذي ترتكبه الدولة أو تتغاىض عنه، أينام وقع. ويشمل 
العنف  الجنيس،  التعدي  )الرضب،   : األرسة  إطار  يف  العنف 
الزوجي  والعنف غري  اإلناث،  باملهر، اإلغتصاب، ختان  املتصل 
والعنف املرتبط باإلستغالل(. أما يف إطار املجتمع العام فيشمل 
: )االغتصاب، التعدي الجنيس، املضايقة الجنسية والتخويف يف 
مكان العمل ويف املؤسسات التعليمية وأي مكان آخر، اإلتجار 

من عمره ذكراً كان أم أنثى. ب- امرأة أو فتاة لها من العمر مثاين عرشة سنة أو أكرث 
دون رضاها. 2- يف حال التكرار ال يجوز تحويل عقوبة الحبس اىل الغرامة."

58 نص املادة 306 قبل التعديل من القانون األصيل عىل أنه ": من عرض عىل شخص 
مل يكمل الثامنة عرشة من عمره أو أنثى مهام بلغ عمرها عمالً منافياً للحياء أو وجه 

ألي منهام كالماً منافياً للحياء عوقب بالحبس مدة ال تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة من 
ثالثني ديناراً اىل مائتي دينار."

59 نص املادة 320 قبل التعديل من القانون األصيل عىل أنه ": كل من فعل فعاًل منافياً 
للحياء العام أو أبدى إشارة منافية للحياء يف مكان عام أو يف مجتمع عام أو بصورة 

ميكن معها ملن كان يف مكان عام أن يراه، يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل ستة أشهر 
أو بغرامة ال تزيد عىل خمسني ديناراً."

60 ورد هذا التعريف يف اإلعالن العاملي للقضاء عىل العنف ضد املرأة لعام 1993.

61 http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainst-
Women.aspx )18/11/2017 تم اإلطالع عليه يف).

بالنساء وإجبارهن عىل البغاء(. هذا ويشار اىل أن نسبة ضئيلة 
جداً من الذكور يتعرضون للعنف القائم عىل النوع اإلجتامعي.

 )EEOC( العمل  فرص  لتكافؤ  األمريكية  الوكالة  عرفت  وقد 
التحرش الجنيس62 عىل أنه  نوع من أنواع التمييز بسبب الجنس، 
ويعترب مخالفة لبند VII من قانون الحقوق املدنية لعام 1964، 
مقابل  “اليشء  الجنسية وهي  املضايقات  نوعني من  ويتضمن 

اليشء” و “البيئة العدائية”.

هو   )QUID PRO QUO( اليشء”  مقابل  “اليشء  وتعريف 
جنسية،  خدمات  وطلب  مرفوضة،  جنسية  عروض  أي  “متثيل 
وأي سلوك بدين أو لغوي آخر ذو طبيعة جنسية، عندما يصبح 
لتوظيف  الخضوع لهذا السلوك رشطاً، سواء رصاحة أو ضمناً 
السلوك  لهذا  الفرد  رفض  أو  خضوع  يستخدم  أو  الشخص، 

كأساس إلتخاذ قرارات وظيفية تؤثر عىل هذا الشخص.”

“أي  أنها  عىل  الجنيس”  للتحرش  العدائية  “البيئة  تعرف  فيام 
سلوك  وأي  جنسية،  خدمات  وطلب  مرفوضة،  جنسية  عروض 
بدين أو لغوي آخر ذو طبيعة جنسية، عندما يكون الهدف من أو 
أثر هذا السلوك هو التعارض الالمعقول مع أداء الشخص لعمله 

أو خلق بيئة عمل مليئة بالتهديد، أو عدوانية، أو مهينة.”

وقد عرّف مرشوع الحامية الذي نفذته جامعة جون هوبكنز63 
بإيحاءات  “القيام  أنه  العمل عىل  مكان  الجنيس يف  التحرش 

أو عندما  بيئة عمل عدائية  تؤدي إىل  بها  جنسية غري مرحب 
يعترب الطرف الذي يتلقى هذه اإليحاءات الجنسية أنها منافية 
لألخالق أو أن رفضها سينعكس سلباً أو قد يُعترب أنه سينعكس 

سلباً عىل ظروف العمل الحالية أو املحتملة”.

أنه  عىل  فيّعرف  تعليمية  مؤسسة  يف  الجنيس  التحرش  أما 
طالبة   / طالب  إتجاه  مرغوبة  غري  جنسية  بإيحاءات  “القيام 
لتحقيق ظروف  يبدو كرشط  الجنيس  املعروف  تقديم  جعل  أو 

تعليمية مؤاتية أو لخلق بيئة تعليمية عدائية”.

إطار )2-1( يشمل التحرش الجنيس يف مكان العمل64

واإليحاءات  السلوك  العمل  مكان  يف  الجنسية  اإليحاءات 
الجسدية ، وطلب إسداء معروف جنيس أو فرض إسداء مثل 
هذا املعروف ، وإبداء مالحظات ذات طابع جنيس ، وعرض 
ملصقات أو صور أو رسومات جنسية واضحة ، واإلشارة إىل 
عىل  تعميامت  إىل  إستناداً  مذلّة  أو  مهينة  بطريقة  شخص 
أساس النوع االجتامعي ، والقيام بأي إيحاء غري مرحب به 
سواء كان جسدياً أو كالمياً أو غري كالمي ذات طبيعة جنسية 
بطريقة مبارشة أو ضمنية. ومن شأن كل ما ذكر أن يخلق 

62 https://www.eeoc.gov/laws/types/harassment.cfm )تم اإلطالع عليه يف 
18/11/2017).

63 جامعة جون هوبكنز https://www.jhu.edu/ )تم اإلطالع عليه يف 18/11/2017).

https://www. 64 القانون النموذجي حول التحرش الجنيس - جامعة جون هوبكنز
jhu.edu/ )تم اإلطالع عليه يف 18/11/2017).
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دة، وتدخل غري  بيئة عمل مرهبة أو معادية أو مهينة أو مهدِّ
للتحرّش  يتعرّض  الذي  للشخص  العميل  األداء  يف  منطقي 
التحرش الجنيس من أي شكل من أشكال  ، وتعاين ضحية 
أو  التوظيف  إعادة  أو  الرتقية  أو  بالوظيفة  املقرون  الرضر 
الجنسية  اإليحاءات  لرفض  ويكون   ، الوظيفة  إستمرارية 
وقع سلبي عىل ظروف العمل عندما يصبح عرض العمل أو 
استمرارية  أو  التوظيف  إعادة  أو  الرتقية  أو  العمل  رشوط 
الوظيفة رهناً بقبول الشخص لهذه اإليحاءات الجنسية غري 

املرغوبة أو مبدى إحتامله لها.

“القيام  هو  العامة  واألماكن  الشوارع  يف  الجنيس  والتحرش 

من  والجسدية  منها  اللفظية  مرغوبة  غري  جنسية  بإيحاءات 
قبل أشخاص غري معروفني65 بطريقة مهينة ومؤذية ومخيفة”. 
وينترش هذا النوع من التحرش يف األماكن املزدحمة كالباصات 
أو  املارة  من  الخالية  األماكن  ويف  والتجمعات،  والقطارات 
الفاحصة  والنظرة  واللمس  كاملالحقة  أشكاله  وتتعدد  املظلمة. 

وإستخدام اإلشارات والتلفظ بكلامت بذيئة والتصفري.

 إطار )2-2( تشمل البيئة املؤاتية والعدائية يف مؤسسة تعليمية

عالمة تضمن النجاح أو تقدم إىل املستوى التعليمي التايل ، 
أو تقديم درجات االمتياز أو املنح التعليمية ، أو دفع راتب أو 
مخصص أو مكاسب أو امتيازات أو اعتبارات ومزايا أخرى. 
عندما  عدائية  تعليمية  بيئة  الجنسية  اإليحاءات  تخلق  فيام 
أو   ، دة  مهدِّ أو  مهينة  أو  معادية  أو  مرهبة  بيئة  إىل  تؤدي 
تؤدي إىل تدخل غري منطقي يف األداء األكادميي لضحية 
التحرش ، أو تعاين ضحية التحرش من أي شكل من أشكال 

الرضر يف الحياة التعليمية.

2-2-4 التحرش واملجاملة والتفريق بينهام

العديد من األفعال والسوكيات مشرتكة ما بني التحرش الجنيس 
واملجاملة، ويصعب يف كثري من األحيان عىل كل من الطرفني 
أو  املجاملة  إطار  يقع يف  وما  الجنيس  التحرش  ما هو  معرفة 

اإلطراء واملديح.

غري أن هنالك فرقاً رئيسياً يبدو واضحاً لكال الطرفني، ويعتمد 
أساساً للتفريق بني التحرش واملجاملة، أال وهو النية أو القصد، 
أراد حقاً  السلوكيات من شخص  أو  األفعال  فإذا صدرت هذه 
املجاملة  إطار  يف  يقع  ذلك  فإن  ومدحه،  آخر  شخص  تقدير 
التي عادة ما تكون ضمن أدوات التواصل لبناء الثقة. ومع ذلك 
فإن هنالك أفعاالً وسلوكيات مجاملة ال يرغب الطرف اآلخر يف 

سامعها أو حدوثها.66 

65 يؤخذ عىل هذا التعريف بأنه إقترص عىل أشخاص غري معروفني، يف حني أن من 
يرتكب هذه األفعال والسلوكيات قد يكون معروفاً للضحبة.

66 https://goodmenproject.com/author/kurt-smith-lmft-lpcc-afc/  
(تم اإلطالع عليه يف 25/11/2017)

6 فروقات أساسية ما  إال أن كاتبة أمريكية67 تجد بأن هنالك 
بني التحرش الجنيس واملجاملة وهي:

تصدر املجاملة يف العادة ألشخاص مقربني منا.	 

تنبع املجاملة من اإلحرتام.	 

الطرف 	  أو ترصف من  املجاملة توقع رد فعل  تعني  ال 
اآلخر.

املجاملة أمر ترغب يف سامعه، وترغب بأن يسمعه من 	 
تحبهم.

اآلخر 	  الطرف  وتشعر  الثقة  عالقات  املجاملة  تبني 
باألمان.

تقابل املجاملة دامئاً بالرتحاب واإلرتياح.	 

 2-3 أنواع التحرش

هذه  تشكل  وقد  الجنيس68،  التحرش  وسلوكيات  أفعال  تتعدد 
األفعال نوعاً واحداً من أنواعه أو أكرث، فيام تم اإلهتامم من 

قبل الباحثني بالتحرش النفيس كأحد أنواع التحرش69. 

والجسدي  واللفظي  اإلميايئ  التحرش  هي  التحرش  وأنــواع 
والنفيس، ومع التقدم التكنولوجي فقد أضيف اىل هذه األنواع 

التحرش االلكرتوين.

67 http://www.suzannahweiss.com/ )18/11/2017 تم اإلطالع عليه يف).

68 لقد تم تحديد األفعال والسلوكيات بناًء عىل ما هو مستقر عليه يف املرجعيات 
الدولية، خاصة منظمة العمل الدولية واألمم املتحدة.

69 http://www.prevention-violence.com/en/int111-.asp )تم اإلطالع عليه 
.(يف 18/11/2017

 ٦
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2-3-1 التحرش اإلميايئ

من األفعال والسلوكيات التي تشري اىل هذا النوع:

النظر اىل الجسد من أعىل اىل أسفل وبالعكس.	 

تحديق النظر يف الجسد أو أي جزء منه.	 

إغالق أو إعاقة الطريق أثناء التحرك أو امليش.	 

املالحقة والتتبع.	 

عرض هدايا ذات مضمون جنيس أو فاضح.	 

عرض صور أو فيديو ذات مضمون جنيس أو فاضح.	 

عمل حركات إميائية جنسية باليدين أو الجسم.	 

عمل تعبريات يف الوجه كالغمز وتحريك الشفتني.	 

2-3-2 التحرش اللفظي

ومن األفعال والسلوكيات التي تشري اىل هذا النوع:	 

الوصف بعبارات أو تعليقات غري الئقة مثل يا “بطة” أو 	 
يا “عسل” أو يا “قمر”.

التصفري مبا يدل عىل التحرش.	 

حول 	  فاضحة  أو  جنسية  تعليقات  أو  عبارات  إطالق 
الجسد.

إطالق عبارات أو تعليقات تتعلق باملالبس أو املظهر.	 

إستخدام تعليقات أو تلميحات جنسية.	 

تحويل النقاش أو الحوار اىل نقاش أو حوار جنيس.	 

رسد قصص أو نكات ذات طابع جنيس.	 

السؤال عن الرغبات وامليول والتاريخ الجنيس.	 

توجيه أسئلة شخصية عن الحياة اإلجتامعية والجنسية.	 

إصدار أصوات قبالت أو قضم الشفاه.	 

الطلب وااللحاح للخروج مع شخص غري مرغوب.	 

إطالق األكاذيب واإلشاعات الجنسية.	 

2-3-3 التحرش الجسدي

ومن األفعال والسلوكيات التي تشري اىل هذا النوع:	 

وضع اليد أو اليدين عىل الكتف.	 

ملس املالبس أو الشعر أو الجسد.	 

التمسيد 	  أو  الربت  أو  التقبيل  أو  باملعانقة  القيام 
)التحسيس( عىل الجسد.

من 	  حساسة  أعضاء  عرض  أو  مبداعبة  شخص  قيام 
جسمه أمام اآلخرين.

اإللتصاق واإلحتكاك بالجسد.	 

 عرض تقديم خدمة مقابل القيام بفعل فاضح أو جنيس.	 

2-3-4 التحرش النفيس

ومن األفعال والسلوكيات التي تشري اىل هذا النوع:	 

إستبعاد الشخص من القيام مبهام معينة بسبب السلوك 	 
أو املظهر أو الجسد.

الضغط عىل األقارب أو األصدقاء أو الزمالء لإلبتعاد 	 
عن شخص ما.

طلب القيام مبهام خطرة عىل صحة وجسد شخص ما.	 

أو 	  مظهره  عن  أو  شخص  عن  يسء  بشكل  التحدث 
جسده.

منع التواصل مع شخص وعزله إجتامعياً.	 
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2-3-5 التحرش االلكرتوين

ومن األفعال والسلوكيات التي تشري اىل هذا النوع:	 

تلقي مكاملات خلوية متكررة وغري مرغوب فيها.	 

أو 	  فاضحة  صور  أو  الئقة  غري  نصية  رسائل  إستالم 
جنسية.

إستغالل الصور الشخصية والتهديد بها.	 

جنيس 	  طابع  ذات  أو  فاضحة  بأفعال  القيام  عرض 
باإلبتزاز الكرتونياً أو عىل أرض الواقع.

املالحقة والتتبع من خالل مواقع التواصل اإلجتامعي 	 
وتطبيقات الهواتف الذكية.

عىل 	  جنيس  طابع  ذات  أو  فاضحة  تعليقات  كتابة 
الحسابات االلكرتونية.

إخرتاق الخصوصية أو الحسابات االلكرتونية أو الربيد 	 
االلكرتوين.

كامريا 	  أمام  جنيس  طابع  ذات  بأفعال  القيام  طلب 
الهاتف أو الكمبيوتر.

2-4 أماكن التحرش

الذين  باألشخاص  مبارشة  يرتبط  الجنيس  التحرش  أن  حيث 
ميارسونه، فإن أماكن حدوثه تقع يف كل مكان يتواجدون فيه، 
فهم موجودون يف املجالني العام والخاص، إال أن حدوثه يكرث 

عندما تكون البيئة املحيطة مناسبة ومؤاتية للقيام به. 

املستوى  عىل  إنتشاراً  األكرث  العام  املجال  يف  التحرش  ويعد 
العاملي. فاملجال العام “فضاء مشرتك، يلتقي فيه أفراد املجتمع 
املدرسة  أو  العمل،  ومكان  كالشارع  الوسائط”،  من  جملة  عرب 

والجامعة. فيام يعترب التحرش يف املنزل األقل إنتشاراً.

وتشمل أماكن التحرش ما ييل:

املنزل	 

األماكن العامة	 
املؤسسات التعليمية	 
أماكن العمل	 
الفضاء االلكرتوين	 

2-5 عالقات القوى وتأثريها

والسلطة الجنيس  التحرش  بني   ما  عديدة  دراســات   تربط 
أو  العمل،  مجال  يف  العالقات  ومنها  عام70،  بشكل   )Power)
العالقات يف إطار األرسة. حيث يكون مرتكب التحرش يف موقع 

يؤهله إستغالل سلطته الرشعية أو القانونية ملامرسة التحرش.

70 http://scholarship.law.cornell.edu/cilj/vol22/iss3/15/ )تم اإلطالع عليه يف 
18/11/2017).

السلطة،  اىل  بإفتقارهن  والفتيات  النساء  ضد  العنف  ويرتبط 
إضافة اىل املعايري اإلجتامعية التي تحدد أدوار الرجال والنساء 
تعنيفهن،  أو  معاملتهن  إساءة  عن  والتغايض  ما،  مجتمع  يف 
والخاص ويف  العام  املجالني  املساواة يف  أوجه عدم  وتفاوت 
مختلف املجاالت، وتظهر جلياً يف القيود املفروضة عليهن من 
التمتع بحرياتهن وخياراتهن وفرصهن. وميكن أن يؤدي ذلك 
اىل زيادة املخاطر التي تواجههن من إساءة وعنف وإستغالل.71

2-5-1 السلطة
اإلختالل يف موازين القوى بني الذكور واإلناث، والذي قد ينتج 
للسلطة املمنوحة لهم، سواء أكانت  عنه إستغالل بعض األفراد 
الجذرية  األسباب  أحد  يعترب  قانونية،  سلطة  أم  رشعية  سلطة 

املؤدية للتحرش الجنيس.

وقد تنبه املرشع األردين لهذه العالقة، وضاعف العقوبة  عىل 
قبل  من  ارتكبت  إذا  للحياء  املنايف  والفعل  املداعبة  جرميتي 
األصول أو املحارم أو الوكالء بالرتبية أو من لهم سلطة رشعية 
عليه  املجني  كان  حال  أو يف  عليهم،  املجني  قانونية عىل  أو 

ذكراً أم أنثى ال يستطيع املقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص 
نفيس أو استعمل معه أسلوب الخداع72.

2-5-2 النساء ومكانتهن يف املجتمع
إعرتفت دول العامل دون إستثناء بفشلها يف القضاء عىل العنف 
ضد املرأة، بسبب عدم معالجة األسباب الجذرية له، ومن بينها 
عالقات  تكافؤ  وعدم  الدونية  والنظرة  املساواة  وعدم  التمييز 

القوة بني الرجال والنساء.

إستعراض  حول  املتحدة  لألمم  العام  األمني  تقرير  أكد  فقد 
عليها  املتفق  لإلستنتاجات  األعضاء  الدول  تنفيذ  مدى  وتقييم 
بشأن إزالة ومنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، عىل 
أن جميع دول العامل بدون إستثناء فشلت يف القضاء عىل العنف 

ضد النساء ومنعه73.

71 http://www.endvawnow.org/en/articles/300-causes-protective-and-
risk-factors-.html )18/11/2017 تم اإلطالع عليه يف).

72 املادة 306 مكررة من قانون العقوبات األردين وتعديالته.

73 http://undocs.org/ar/E/CN.6/2016/21 )19/11/2017 تم اإلطالع عليه يف)
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والعنف ضد النساء ما زال يشكل إنتهاكاً شائعاً لحقوق اإلنسان، 
منها  املستقرة  البيئات  ومبختلف  الدول  مبختلف  موجود  وأنه 
والهشة، ومبختلف الظروف خالل الرصاعات وبعدها، فالنساء 
ويف  كاملنازل  الخاص  املجال  يف  للعنف  يتعرضن  والفتيات 
العمل وأثناء الرصاعات  العامة وأماكن  العام كاألماكن  املجال 

والنزاعات.

العنف  أنواع  لكافة  الجذرية  األسباب  أن  عىل  التقرير74  وأكد 
املامرس ضد النساء والفتيات ال زالت موجودة ومل تتم معالجتها 

معالجة حاسمة75.

إن إعطاء قيمة كاملة لحياة النساء من جميع النواحي هو املفتاح 
لحل مشكلة العنف ضدهن والتي أصبحت مستحكمة وتعمل يف 
بني  املساواة  عدم  جراء  ضدهن  العنف  وقوع  وكون  صمت. 
واملرأة،  الرجل  القوة بني  والتمييز وإختالل عالقات  الجنسني 
التي  الهياكل  إصالح  ينصب عىل  أن  يجب  الجهود  تركيز  فإن 
اإلجتامعية  الحياة،  مناحي  جميع  يف  واملتغلغلة  عليها  يرتكز 
واإلقتصادية والسياسية والثقافية، كام ال بد من تغيري األعراف 

اإلجتامعية التي تتسامح مع العنف وتدميه.

2-6 دور املنظومة األخالقية والقيمية

للسلوك  العليا  املثل  هي  التي  والقيم  األخالق  مجموعة  تشكل 
داخل املجتمع، نظاماً متكامالً مام يجوز أو ال يجوز فعله. وأكرث 
األمثلة التي ميكن رسدها يف هذا املجال بأنه ال يجوز لرجل أن 
يعتدي عىل إمرأة وال يجوز لرجل وإمرأة أن يقررا الزواج بعيداً 

عن عائلتيهام ودون علمهام76.

كلام  وفعالة  متامسكة  واألخالق  القيم  منظومة  كانت  فكلام 
إنتشار  إال أن  لها.  املخالفة  أفعال وسلوكيات األفراد  انخفضت 
العنف ضد املرأة بأشكاله املختلفة ومن بينها التحرش الجنيس 
فيها  خلل  وجود  اىل  يشري  املنظومة  لهذه  مخالفاً  بإعتباره 

يستدعي التدخل لحاميتها وثباتها.

القيام  عن  الدولة  وتراجع  الحكومية  السياسات  ويعترب ضعف 
بدورها يف القطاعات الهامة، كالتعليم والعمل والصحة والرفاه، 

سبباً من أسباب وجود أزمة قيم وأخالق77. 

ولعالج ذلك أيضاً فالحاجة ملحة لدراسة ومعالجة األسباب وراء 

74 أشار التقرير آلخر تقديرات منظمة الصحة العاملية والتي تفيد بأن %35 من النساء 
قد تعرضن يف حياتهن للعنف عىل يد رفقائهن الحميمني ولإلعتداء الجنيس عىل يد 
غريهم. كام أكدت أحدث البيانات لعام 2015 عىل إرتفاع العنف الجسدي والجنيس 

حيث أن هنالك واحدة من كل ثالث نساء تعرضت للعنف الجسدي أو الجنيس يف 
حياتها، وواحدة من كل خمس فتيات قد تعرضت للعنف الجنيس يف طفولتها.

75 وهي عىل وجه الخصوص عدم تكافؤ عالقات القوة بني الرجل واملرأة وعدم 
املساواة بينهام والتمييز يف مختلف مناحي الحياة. وإن إتباع نهج شامل ملعالجة هذه 

األسباب يعد أمراً بالغ األهمية.

76 علقم نبيل ، مقالة حول العادات والتقاليد والقيم ، مجلة الرتاث واملجتمع، العدد 
2012 ،54

77 http://www.gerasanews.com/article/285758 )تم اإلطالع عليه يف 
19/11/2017).

إختالل األخالق والقيم املجتمعية، ومن بينها إختالل املؤسسات 
اإلجتامعية كاألرسة واملدرسة ووسائل اإلعالم78.

ومل يعد مقبوالً القول بأن أسباب التحرش - وهو أصبح يشكل 
مبالبس  مبارش  بشكل  مرتبطة   - املجتمع  يف  مقلقة  ظاهرة 
فيها،  يتواجدن  التي  األماكن  أو  أعامرهن  أو  والفتيات  النساء 
وإمنا هو نتاج مبارش للخلل الحاصل مبنظومة القيم واألخالق 
بتفيش نسب البطالة  يف املجتمع، التي ال عالقة تربطها أيضاً 

والكبت الجنيس وتأخر الزواج.79

هذه  لوجود  املجتمع  تسود  التي  اإلنكار  حالة  وتساهم  كام 
الظاهرة يف تفشيها ومتادي مرتكبي التحرش يف إرتكاب املزيد 
من أفعال وسلوكيات التحرش يف ظل صمت مجتمعي يصل اىل 

حد التسامح وإلقاء اللوم عىل الضحايا.

ويعترب صمت الضحايا وعدم التبليغ عام يتعرضن له من حاالت 
خلل  نتاج  أيضاً  هو  العار،  من  والخوف  الخجل  بدافع  تحرش 
يف منظومة القيم واألخالق القامئة عىل التمييز بني الجنسني 
أي  عن  املسؤولية  وتحميلهن  والفتيات  النساء  ضد  والعنف 
مساس بالسمعة أو الرشف، وإعتبارهن املتسببات يف جلب العار 

ألرسهن وعائالتهن.

لذا فإن املجتمع يعاين من إرتباك أدى اىل إختالل يف منظومة 
لوحدها  كافية  تعد  مل  التقليدية  فالقيم  ــالق،  واألخ القيم 
لضبط سلوك األفراد يف املجتمع يف ظل التطور الذي تشهده 
إلضافة  رضورة  هنالك  أصبحت  وأمنا  املعارصة،  املجتمعات 
والحد  األفراد  سلوك  تعمل عىل ضبط  جديدة  أخالقية  أمناط 
من أزدواجية الشخصية التي يعيشونها وهي مصدراً رئيسياً لكل 
اإلختالالت السلوكية، اىل جانب معالجة اإلختالالت القامئة يف 

املنظومة ذاتها.

2-7 كيف يتناول اإلعالم موضوع التحرش الجنيس؟

ال ميكن إنكار الدور الهام الذي يلعبه اإلعالم مبختلف وسائله 
النساء  وحقوق  عام  بشكل  اإلنسان  حقوق  وحامية  تعزيز  يف 

والفتيات واألطفال بشكل خاص.

إال أن الصورة النمطية للمرأة يف اإلعالم ال زالت قامئة، ما بني 
دورها كأم وزوجة وإبنة، وإستغاللها كسلعة يف املواد اإلعالنية 
من  الرغم  عىل  واإلذاعية80،  التلفزيونية  واملسلسالت  والربامج 
التحول التدريجي الذي نشهده يف معالجة العديد من قضايا 
العنف ضد املرأة وعىل وجه الخصوص التحرش الجنيس، الذي 

مل يعد الحديث عنه من املحرمات التي تناقش يف الرس.

78 http://elsada.net/42210/ )19/11/2017 تم اإلطالع عليه يف).

79 http://ssrcaw.org/ar/print.art.asp?aid=504096&ac=2 )تم االطالع عليه يف 
30/1/2018).

80 http://www.bbc.com/arabic/artandculture/2015/11/151130_100w_me-
dia_future_egypt )19/11/2017 تم اإلطالع عليه يف).
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 إطار )2-1( الفيسبوك آداة تواصل إجتامعي فعال

وكان لإلعالم املجتمعي عىل وسائل التواصل اإلجتامعي81 الدور 
اإلعالم،  يف  للمرأة  النمطية  الصورة  تغرَي  إستمرار  يف  األكرب 
بحامية  واملطالبة  ومواجهته  الجنيس  التحرش  موضوع  فكان 
ذات  ملرتكبيه  العقاب  من  اإلفــالت  سياسة  وإنهاء  الضحايا 
الهيئات  الحمالت  وقادت هذه  عنها.  السكوت  يجوز  ال  أولوية 
واملنظامت املعنية بحقوق املرأة بشكل خاص ونشطاء ونشيطات 

حقوق اإلنسان ومؤسسات املجتمع املدين بشكل عام82. 

81 بشكل خاص الفيسبوك وتويرت ويوتيوب.

82 https://web.facebook.com/search/top/?q=%D8%A7%D9%84%D8%AA
%D8%AD%D8%B1%D8%B4%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%
D8%AF%D9%86 )20/11/2017 تم اإلطالع عليه يف).

الجنيس  التحرش  ملوضوع  اإلعالمية83  التغطيات  وتركزت 
الرصد84،  أو  ومبادرات،  لغعاليات  تغطيات  بني  ما  األردن  يف 
اىل  اإلشارة  أو  بيانات86،  أو  أبحاث  أو  لدراسات85  إطالق  أو 
تعديالت ترشيعية، أو حوادث تحرش بعينها87، مام فتح املجال 
أمام الكتاب88 للتفاعل مع األحداث املتسارعة محليا89ً ودوليا90ً.

83 http://royanews.tv/news/141700 )25/11/2017 تم اإلطالع عليه يف).

84 http://www.sarayanews.com/index.php?page=article&id=296072 )تم 
.(اإلطالع عليه يف 20/11/2017

85 http://alrai.com/article/661667.html )19/11/2017 تم اإلطالع عليه يف(,

 http://alrai.com/article/1035032 86/محليات/تضامن-تدعو-للنص-رصاحة-عىل-
جرمية-التحرش-الجنيس-يف-قانون-العقوبات )تم اإلطالع عليه يف 19/11/2017).

87 http://jordan-eye.com/index.php/press/3361451-05-18-17-07-2014- 
.()تم اإلطالع عليه يف 19/11/2017

88 https://www.7iber.com/society/sexual-harassment-in-jordan/ )تم 
.(اإلطالع عليه يف 27/11/2017

89 http://alrai.com/article/10404773/-شباب-وجامعات/من-يوقف-تفاقم-ظاهرة
.(التحرش-باألطفال  )تم اإلطالع عليه يف 20/11/2017

90 http://www.sarayanews.com/article/465387 )تم اإلطالع عليه يف 
3/1/2018).
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الفصل الثالث :

جهود مكافحة التحرش الجنيس
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الفصل الثالث : جهود مكافحة التحرش الجنيس

 ملخص الفصل

السنوات األخرية كأحد أهم 	  الجنيس يف  التحرش  برز 
اإلنتهاكات التي يجب مواجهته والتصدي له. 

يف 	  الجنيس  التحرش  “مصطلح  استخدام  تطور 
املرجعيات الدولية من “التمييز والعنف ضد املرأة” اىل 

“املضايقات الجنسية” وصوالً اىل “التحرش الجنيس”.

الدولية 	  املرجعيات  أكرث  بيجني  عمل  ومنهاج  إعالن 
استخداماً ملصطلح “التحرش الجنيس”.

أكد “إعالن القاهرة للمرأة العربية”  الصادر عام 2014 	 
عىل أهمية تفعيل آليات الوقاية والحامية والتعويض عن 

العنف القائم عىل النوع االجتامعي. 

“اجندة 	  التنفيذية   اإلسرتاتيجية  العمل  خطة  أشارت 
تنمية املرأة العربية 2030” اىل رضورة إرشاك الرجال 
التمييزية واملامرسات  للتوجهات  والفتيان يف التصدي 
زواج  تشمل  والتي  والفتيات  بالنساء  الضارة  التقليدية 
عىل  القائم  والعنف  الجنيس  واإلستغالل  القارصات 

النوع االجتامعي.

 	 – العربية  املرأة  “حامية  اإلقليمية  اإلسرتاتيجية  دعت 
األمن والسالم” لعام 2012 اىل تأمني األمن والحامية 

من كافة أشكال العنف.

يف 	  الجنيس  التحرش  األردين  العقوبات  قانون  عالج 
املناف  والفعل  العام،  للحياء  املنافية  املداعبة  جرائم 
األماكن  العام يف  للحياء  املناف  والفعل  العام،  للحياء 

العامة.

مل يعرف قانون الحامية من العنف األرسي لعام 2017 	 
ما هو العنف، واحال التعريف اىل قانون العقوبات.

يعد عنفاً حسب قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 	 
حرمان  شأنه  من  امتناع  أو  فعل  :”كل   2017 لعام 
تقييد  أو  ما،  حرية  أو  حق  من  اإلعاقة  ذي  الشخص 
مامرسته ألي منهام، أو إلحاق األذي الجسدي أو العقيل 

أو النفيس به عىل أساس اإلعاقة أو بسببها.”

بالوسائل 	  الجنيس  االستغالل  من  الحامية  إقترصت 
االلكرتونية يف قانون الجرائم االلكرتونية لعام 2015 

عىل من هم دون 18 عاماً ذكوراً وإناثاً.

ترك 	  للعامل/العاملة  يحق  األردين  العمل  لقانون  وفقاً 
العمل دون إشعار مع االحتفاظ بالحقوق القانونية إذا 

اعتدى صاحب العمل أو من ميثله عليه/عليها جنسياً.

 	-2013 األردنية  للمرأة  الوطنية  االسرتاتيجية  نصت 
2017( عىل أن الهدف العام مكافحة العنف ضد املراة 
وبخاصة  العنف  من  املرأة  حامية  ضامن  يف  يتمثل 
آمنة  امرأة  اىل  وصوالً  االجتامعي،  النوع  عىل  القائم 

ومستقرة يف األرسة والعمل واملجتمع. 

تضمن االطار الوطني لحامية األرسة من العنف األرسي 	 
لعام 2016 تعريفات مفصلة للعنف الجسدي والجنيس 

والنفيس واإلهامل.

لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 	 
ال بد من القضاء عىل العنف ضد النساء والفتيات.

برز التحرش الجنيس يف السنوات األخرية كأحد أهم اإلنتهاكات 

التي يجب مواجهته والتصدي له، وأكرث صور العنف ضد النساء 
اإلنسانية يف  الكرامة  إنتشاراً، فهو يرضب  والفتيات واألطفال 
للمرأة  اإلنسانية  والحقوق  اإلنسان  حقوق  وينتهك  صميمها، 

إنتهاكاً صارخاً.

املستويات  عىل  الجنيس،  للتحرش  حد  لوضع  الجهود  وتعددت 
باملساواة  الدولية واإلقليمية واملحلية، حيث تم اإلعرتاف عاملياً 
بني الجنسني ليس بإعتبارها حق من حقوق اإلنسان األساسية 
واإلقتصادي  االجتامعي  للتقدم  رضورية  كونها  بل  فحسب، 
والسيايس والثقايف، وأساسية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 

 .912030

91 http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/78187/5/05_chap-
ter%204.pdf )22/11/2017 تم اإلطالع عليه يف(. 

الجنسني، ومع  ومع إستمرار أوجه عدم املساواة والتمييز بني 
الجنيس  والتحرش  عام  بشكل  النساء  العنف ضد  وترية  إرتفاع 
ملكافحته  املطلوبة  واإلجراءات  التدابري  أصبحت  خاص،  بشكل 

رضورة ملحة، نصاً وتطبيقاً.

3-1 املرجعيات الدولية

املدنية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  من   26 املادة  نصت 
والسياسية عىل أن :”الناس جميعاً سواء أمام القانون ويتمتعون 

الصدد  هذا  بحاميته. ويف  التمتع  متساو يف  بحق  دون متييز 
يجب أن يحظر القانون أي متييز وأن يكفل لجميع األشخاص 
عىل السواء حامية فعالة من التمييز ألي سبب، كالعرق أو اللون 
أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسياً أو غري سيايس، أو 
األصل القومي أو االجتامعي، أو الرثوة أو النسب، أو غري ذلك 

من األسباب”.92

92 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html )تم اإلطالع عليه يف 

شكل )3-1( التطور الزمني إلستخدام مصطلح »التحرش الجنيس« يف املرجعيات الدولية
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وحظر املعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واإلجتامعية 
والثقافية أي متييز عىل أساس الجنس، وأكد يف املادة 7 منه 

ومرضية  عادلة  عمل  برشوط  التمتع  يف  شخص  كل  حق  عىل 
العمل  قيمة  تساوي  عند  متساوية  ومكافأة  منصفاً  أجراً  تكفل 
دون متييز، عىل أن يضمن للمرأة خصوصاً متتعها برشوط عمل 
الرجل، وتقاضيها أجراً  بها  يتمتع  التي  تلك  ال تكون أدىن من 

يساوي أجر الرجل لدى تساوي العمل93.

إتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة  وشددت 
لعام 1979 عىل أنه بالرغم من القرارات واإلعالنات والتوصيات 
للنهوض  املتخصصة  والوكاالت  املتحدة  األمم  اعتمدتها  التي 
باملساواة يف الحقوق بني الرجل واملرأة، إال أنه يساورها القلق 

من إستمرار التمييز ضد املرأة عىل نطاق واسع94.

فيام اعتربت التوصية العامة رقم 12 لعام 1989 والصادرة عن 
لجنة القضاء عىل التمييز ضد املرأة التحرش الجنيس شكل من 
 19 أشكال العنف ضد املرأة. فيام صنفت التوصية العامة رقم 

لعام 1992 العنف القائم عىل النوع االجتامعي عىل أنه شكل 
من أشكال التمييز عىل أساس الجنس95.

القضاء عىل العنف ضد املرأة لعام  2 من إعالن  ونصت املادة 
يشمل عىل سبيل  أنه  املرأة  بالعنف ضد  “يفهم  أنه  1993 عىل 
والنفيس  والجنيس  البدين  العنف   -1 ييل:  ما  الحرص  ال  املثال 
والتعدي  الرضب  ذلك  يف  مبا  األرسة  إطار  يف  يحدث  الذي 
باملهر،  املتصل  والعنف  اإلنــاث،  األرسة  أطفال  عىل  الجنيس 
املامرسات  من  وغــريه  ــاث  اإلن وختان  الزوجة،  وإغتصاب 
املرتبط  والعنف  الزوجي  والعنف غري  للمرأة،  املؤذية  التقليدية 
يحدث  الذي  والنفيس  والجنيس  البدين  العنف   -2 باإلستغالل. 
يف إطار املجتمع العام مبا يف ذلك اإلغتصاب والتعدي الجنيس 
واملضايقة الجنسية والتخويف يف مكان العمل ويف املؤسسات 
عىل  وإجبارهن  بالنساء  واإلتجار  آخر،  مكان  وأي  التعليمية 
البغاء. 3- العنف البدين والجنيس والنفيس الذي ترتكبه الدولة 

أو تتغاىض عنه أينام وقع96.”

1989 عىل  لعام  الطفل  إتفاقية حقوق  من   34 املادة  ونصت 
أشكال  الطفل من جميع  بحامية  تتعهد  األطراف  الدول   :“ أن 
تتخد  األغراض  ولهذه  الجنيس.  واإلنتهاك  الجنيس  اإلستغالل 
الوطنية  التدابري املالمئة  الدول األطراف، بوجه خاص، جميع 
والثنائية واملتعددة األطراف ملنع: أ- حمل أو إكراه الطفل عىل 
تعاطي أي نشاط جنيس غري مرشوع. ب- اإلستخدام اإلستغاليل 

25/11/2017).

93 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html )تم اإلطالع عليه يف 
25/11/2017(. 

94 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf )تم 
.(اإلطالع عليه يف 25/11/2017

95 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/re-
comm.htm#recom12 )25/11/2017 تم اإلطالع عليه يف).

96 http://www.nciavhr.com/Home/Document/jMAPnyYl )تم اإلطالع عليه 
.(يف 25/11/2017

غري  الجنسية  املامرسات  من  غريها  أو  الدعارة  يف  لألطفال 
العروض  يف  لألطفال  اإلستغاليل  اإلستخدام  ج-  املرشوعة. 

واملواد الداعرة.”97

إتفاقية حقوق األشخاص ذوي  الدول األطراف يف  وإعرتفت 
ذوات  والفتيات  النساء  بأن  ديباجتها  يف   2006 لعام  اإلعاقة 

اإلعاقة غالباً ما يواجهن خطراً أكرب يف التعرض، سواء داخل 
أو  واإلهامل  اإلعتداء،  أو  اإلصابة  أو  للعنف  خارجه،  أو  املنزل 

املعاملة غري الالئقة، وسوء املعاملة أو اإلستغالل.98

األطراف  الدول  أن  عىل  اإلتفاقية  من   16 املادة  نصت  كام 
تتخذ جميع التدابري الترشيعية واإلدارية واإلجتامعية والتعليمية 
املناسبة لحامية األشخاص ذوي اإلعاقة،  التدابري  وغريها من 
أشكال  جميع  من  الــســواء،  عىل  وخارجها  منازلهم  داخــل 
االستغالل والعنف واالعتداء، مبا يف ذلك جوانبها القامئة عىل 

نوع الجنس.99

وتناول إعالن ومنهاج عمل بيجني100 املنبثق عن املؤمتر العاملي 
الرابع املعني باملرأة عام 1995 موضوع التحرش الجنيس بشكل 
اىل  اإلناث  وصول  التمييز يف  يزال  ال  أنه  اىل  فأشار  موسع، 
التعليم مستمراً يف العديد من املناطق بسبب األعراف والزواج 
والتعليم،  التدريس  لــوازم  كفاية  وعدم  املبكرين،  والحمل 
والتحرش  الجنيس،  االنتامء  أساس  عىل  القائم  وإنحيازها 
الجنيس....101 ويف معرض تعريفه للعنف ضد املرأة102 أشار اىل 
أن أعامل العنف تشمل أعامل العنف البدين والجنيس والنفيس 
التي تحدث داخل املجتمع بوجه عام، مبا يف ذلك االغتصاب 

واالعتداء الجنيس والتحرش الجنيس....103

وأكد االعالن عىل أن “أعامل العنف أو التهديد باستعامله، سواء 
حدثت داخل البيت، أو يف املجتمع املحيل، أو اقرتفتها الدولة 
أو تغاضت عنها، تغرس الخوف والشعور بانعدام األمن يف نفس 
املرأة وتشكل عقبة أمام تحقيق املساواة وأمام التنمية والسلم. 
وميثل الخوف من العنف، مبا يف ذلك التحرش، معوقاً دامئا 
أمام قدرة املرأة عىل التحرك ويحد من إمكانية حصولها عىل 

املوارد ومزاولتها لألنشطة األساسية...”104

97 http://www.arij.org/files/arijadmin/international_conventions/conven-
tionenfants.pdf )25/11/2017 تم اإلطالع عليه يف).

98 الفقرة )ف( من ديباجة اإلتفاقية.

 99 http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRight-
sPersonsWithDisabilities.aspx )25/11/2017 تم االطالع عليه يف).

100 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html )تم االطالع عليه يف 
26/11/2017).

101البند 71 من إعالن ومنهاج عمل بيجني.

102عرف االعالن "العنف ضد املرأة " بأنه أي عمل من أعامل العنف القائم عىل 
نوع الجنس يرتتب عليه، أو من املحتمل أن يرتتب عليه، أذى بدين أو جنيس أو نفيس 

أو معاناة للمرأة، مبا يف ذلك التهديد بالقيام بأعامل من هذا القبيل، أو اإلكراه أو 
الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك يف الحياة العامة أو الخاصة.

103البند 113 من إعالن ومنهاج عمل بيجني.

104 البند 117 من إعالن ومنهاج عمل بيجني.
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كام “ويؤدي االفتقار إىل الوثائق والبحوث املتعلقة بالعنف األرسي، 
والتحرش الجنيس، وأعامل العنف ضد النساء والبنات رساً وعلناً، 
مبا يف ذلك يف أماكن العمل، تلك الوثائق والبحوث، إىل عرقلة 
105 للتدخل..."   اسرتاتيجيات محددة  لتصميم  املبذولة   الجهود 

ودعا االعالن اىل “وضع برامج وإجراءات من أجل القضاء عىل 
التحرش الجنيس وغريه من أشكال العنف ضد املرأة يف جميع 
بأن  وأضاف  وسواها...”106  العمل  ومواقع  التعليمية  املؤسسات 
العاملة،  املرأة  لكرامة  إهانة  متثل  الجنيس  التحرش  “عمليات 
ومتنعها من تقديم إسهامات تتناسب مع قدراتها. وينجم عن 
والصداقة،  األرسة  روح  تسودها  التي  العمل  بيئة  إىل  االفتقار 
لرعاية  وامليسورة  املناسبة  الخدمات  وجود  عدم  ذلك  يف  مبا 
الطفل أو ساعات العمل املرنة، عجز كثري من النساء عن العمل 

بطاقتهن الكاملة...”107

الجنيس  التحرش  القوانني ضد  وإنفاذ  “بسن  االعالن  وطالب 
كام  العمل...”108  أماكن  جميع  يف  التحرش  أشكال  من  وغريه 
طالب “ إعداد بيانات محسنة مفّصلة حسب الجنس والعمر عن 
ضحايا ومرتكبي جميع أشكال أعامل العنف ضد املرأة، كالعنف 
املحارم،  ومسافحة  واالغتصاب،  الجنيس،  والتحرش  األرسي، 
واالعتداء الجنيس، واالتجار بالنساء والفتيات، فضالً عن العنف 
الذي يرتكبه موظفو الدولة...”109، واىل اتخاذ التدابري الرامية 
إىل القضاء عىل حاالت التحرش الجنيس بالبنات يف املؤسسات 

التعليمية وغريها.110

105 البند 120 من إعالن ومنهاج عمل بيجني.

106 البند 126 من إعالن ومنهاج عمل بيجني.

107 البند 161 من إعالن ومنهاج عمل بيجني.

108 البند 180 من إعالن ومنهاج عمل بيجني.

109 البند 206 من إعالن ومنهاج عمل بيجني.

110 البند 283 من إعالن ومنهاج عمل بيجني.

لتصميم  املبذولة  الجهود  عرقلة  إىل  والبحوث،  الوثائق  تلك 
اسرتاتيجيات محددة للتدخل...”

كام أكد االعالن عىل أن التنفيذ الفعال له يتطلب “تغيريات يف 
الديناميات الداخلية للمؤسسات واملنظامت مبا يف ذلك القيم 
باملرأة.  النهوض  تعوق  التي  واإلجراءات  والقواعد  والسلوكيات 

وينبغي القضاء عىل التحرش الجنيس.”111

وأكدت الوثيقة الختامية112 للجنة وضع املرأة عام 2013  عىل أن 
العنف ضد النساء والفتيات يتخذ الطابع العاملي113، وهو متجذر 
عالقات  تشوب  التي  والهيكلية  التاريخية  املساواة  عدم  يف 
القوى بني الرجال والنساء، وعىل اآلثار السلبية قصرية وطويلة 
الجنسية  صحتهن  فيها  مبا  والفتيات  النساء  صحة  عىل  املدى 
األماكن  يف  ضدهن  املتزايد  العنف  اىل  وأشارت  واإلنجابية، 
لرتهيبهن  منه  استخدم  ما  وخاصة  الجنيس  كالتحرش  العامة 
وحرمانهن من التمتع بحقوقهن، واىل عمليات القتل الجنسانية 
العنيفة التي تطالهن يف بعض الدول مبا يف ذلك الدول التي 
ترشيعاتها  يف  اإلناث  قتل  أو  النساء  قتل  مفهوم  فيها  أدرج 
الوطنية. وإعتربت إنتشار األسلحة الخفيفة واإلتجار واإلستخدام 
والفتيات.114 النساء  ضد  العنف  يفاقامن  لها  املــرشوع   غري 

111 البند 290 من إعالن ومنهاج عمل بيجني.

112 http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw57/CSW57_
Agreed_Conclusions_)CSW_report_excerpt(_A.pdf )تم االطالع عليه يف 
26/11/2017).

113 كام أشارت الوثيقة اىل قواعد القانون الدويل اإلنساين ، واىل إدراج الجرائم 
القامئة عىل أساس النوع اإلجتامعي والجرائم الجنسية يف نظام روما األسايس  

للمحكمة الجنائية الدولية ، واىل اإلعالنات والقرارات الدولية املتعلقة بالنساء ومنها 
القرارات ذوات األرقام )1325( و )1820( و )1888( و )1889( و )1960( وغريها من 

القرارات ، وقرارات مجلس حقوق اإلنسان.

114 صدرت وثيقة لجنة وضع املرأة  خالل شهر مارس/آذار 2013 والتي إنتظرتها 
النساء منذ عرش سنوات حني أخفقت اللجنة يف التوصل اىل توافق دويل عىل موضوع 

١٩٦٦-١٩٦٦١٩٧٩-١٩٧٩

١٩٦٦

١٩٧٩

١٩٨٩

١٩٩٣

١٩٨٩٢٠١٣

٢٠١٥

١٩٩٥

١٩٨٩-١٩٨٩٢٠١٣-١٩٩٣

التحرش الجنيسالعنف والتمييز

املضايقة واإلستغالل الجنيس

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجت�عية والثقافية

التوصية العامة رقـــم ١٢ والصادرة عن 

لجنة القضـــاء عىل التمييـــز ضد املرأة

إعالن القضاء عىل العنف ضد املرأةاتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة

اتفاقية حقوق االنسان

ªاعالن ومنهاج عمل بيج

٥-١ القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء 

والفتيات يف كل مكان وزمان

٥-٢ القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء 

والفتيات يف املجالª العام والخاص

الخط الزمني لتناول قضايا العنف والتمييز والتحرش الجنيس يف اإللتزام واإلتقافيات الدولية
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املرتيطة  الغايات  وضمن   2030 لعام  املستدامة  التنمية  خطة 
أشكال  جميع  عىل  القضاء   1-5 الخطة  من  الخامس  بالهدف 
التمييز ضد جميع النساء والفتيات يف كل مكان و5-2  القضاء 
عىل جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات يف املجالني 
الدولية عىل  العمل  منظمة  أدرجت  وقد  والخاص. هذا  العام 
أجندة املؤمتر العاملي للعمل املنوي عقده يف حزيران 2018 بنداً 
عىل جدول األعامل يتعلق بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي 
والتحرش الجنيس يف عامل العمل.115 كام وأعربت عدة حكومات 
عن دعمها لوضع معايري بشأن “العنف ضد املرأة والرجل يف 
عامل العمل” خالل اجتامع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية 
دولية  بإتفاقية  للمطالبة  دولية  حمالت  ونظمت   ،2015 عام 
لوقف العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف مكان العمل.116 

وتناولت منظمة العمل الدولية موضوع التحرش الجنيس بشكل 
بشأن  “اتفاقية   169 رقم  االتفاقية  من   20 املادة  يف  رصيح 
العامل  متتع  عىل  نصت  حيث  والقبلية”117  األصلية  الشعوب 
الفرص  بتكافؤ  الشعوب  ينتمون اىل هذه  الذين  الجنسني  من 
من  وبالحامية  االستخدام،  مجال  يف  املعاملة  يف  واملساواة 

املضايقات الجنسية. 

عن  والصادر   2013 لعام   2106 رقم  األممي118  القرار  وأكد 
مجلس األمن واملعني بالعنف الجنيس ضد النساء والفتيات خالل 
النزاعات والرصاعات املسلحة عىل التزام املجلس مبجموعة من 
القرارات السابقة ومن بينها وعىل وجه الخصوص القرار رقم 

1325 لعام 2000 واملتعلق بالنساء والسالم واألمن.

بإستخدامه  اإليعاز  أو  الجنيس  العنف  إستخدام  أن  وأشار اىل 
واسع  هجوم  إطار  يف  أو  الحرب  وأدوات  وسائل  من  كوسيلة 
أو منظم ضد السكان املدنيني، قد يؤدي اىل إستفحال حاالت 
النزاعات املسلحة وإطالة أمدها، وقد يشكل عائقاً أمام إعادة 

إرساء السلم واألمن الدوليني.

إنهاء العنف ضد النساء عام 2003 ، حيث أكدت هذه الوثيقة من جديد عىل إعالن 
ومنهاج عمل بكني والوثائق الختامية واإلعالنات املعتمدة مبناسبات عديدة سابقة 
، وأشارت اىل اإللتزامات الدولية للمساواة بني الجنسني ومتكني النساء ، وإعتبار 

اإلتفاقيات الدولية ومنها إتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة وإتفاقية 
حقوق الطفل اإلطار القانوين الدويل الذي ميكن من إتخاذ التدابري ملنع جميع أشكال 

التمييز ضد النساء والفتيات والقضاء عليها ومن بينها العنف الجنيس.

115 http://www.industriall-union.org/proposed-ilo-convention-on-gen-
der-based-violence-take-action-now )26/11/2017 تم االطالع عليه يف).

116 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_-_stop_gender_based_vio-
lence_at_work_en_final_arabic_2_.pdf )26/11/2017 تم االطالع عليه يف).

117 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/
documents/normativeinstrument/wcms_c169_ar.pdf )تم االطالع عليه يف 
26/11/2017).

118 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/372/13/
PDF/N1337213.pdf?OpenElement )26/11/2017 تم االطالع عليه يف).

3-2 املرجعيات العربية

 2014 عام  الصادر  العربية”119  للمرأة  القاهرة  “إعالن  أكد 
عىل أهمية تفعيل آليات الوقاية والحامية والتعويض عن العنف 
العنف  القضاء عىل  اإلجتامعي. ويف مجال  النوع  القائم عىل 
واسرتاتيجيات  عمل  خطط  وضع  أهمية  عىل  نص  املرأة،  ضد 
تعديل  فيها  مبا  املــرأة،  ضد  العنف  مجال  يف  شاملة  وطنية 
“الرشف”،  جرائم  يسمى  مبا  الخاصة  والترشيعات  القوانني 
ومبا ال يسمح من اإلفالت من العقاب أو تخفيفه، وأهمية إحالة 

قضايا العنف ضد املرأة اىل النظام القضايئ الرسمي120.

تنمية  “اجندة  التنفيذية121  اإلسرتاتيجية  العمل  وأشارت خطة 
املرأة العربية 2030” اىل رضورة تبني نهج قائم عىل الحقوق 

الوطنية  الترشيعات  صياغة  يف  الجنسني  بني  املساواة  يف 
للتوجهات  التصدي  يف  والفتيان  الرجال  وإرشاك  وتنفيذها، 
التمييزية واملامرسات التقليدية الضارة بالنساء والفتيات والتي 
تشمل زواج القارصات واإلستغالل الجنيس والعنف القائم عىل 

النوع اإلجتامعي.122

وتناولت اإلسرتاتيجية اإلقليمية “حامية املرأة العربية – األمن 
والسالم” لعام 2012 هدفا123ً يتعلق بخلق بيئة إجتامعية حساسة 

للنوع اإلجتامعي تضمن مشاركة النساء الفاعلة يف كافة نواحي 
الحياة، وحامية حقوقهن مبا يتوافق مع القرارات واإلتفاقيات 
الدولية واإلقليمية والعربية ذات الصلة بتأمني األمن والحامية 

من كافة أشكال العنف.

ويتم تحقيق هذا الهدف بإتخاذ عدد من اإلجراءات من بينها 
العنف  من  املرأة  حامية  لبحوث  منهجي  نظام  وتنفيذ  إيجاد 
برشية  كــوادر  وتوفري  األولويات،  تحديد  مع  وكلفته  وآثــاره 
مؤهلة للتعامل مع حاالت النساء املعنفات عىل كافة املستويات، 
املعلومات  اىل  للعنف  املعرضات  النساء  وصول  طرق  وتحسني 
القوانني  ومراجعة  والحامية،  الوقاية  وطرق  الخدمات  حول 
وتحديثها  املــرأة  ضد  متييز  عىل  تنطوي  التي  والترشيعات 
القائم عىل حقوق اإلنسان وحامية املرأة  النهج  ومواءمتها مع 

من كافة أشكال العنف.124

119 اعتمد اإلعالن يف قمة عامن – الدورة العادية 28 والذي عقد يف آذار 2017.

120 http://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=19708 )تم اإلطالع عليه 
.(يف 25/11/2017

121 اعتمدت الخطة يف قمة عامن – الدورة العادية 28 والذي عقد يف آذار 2017.

122 http://www.arabwomenorg.org/MediaFiles/Publications/PDFs/
SDGreport.pdf )25/11/2017 تم اإلطالع عليه يف).

123 وشملت اإلسرتاتيجية أهدافاً أخرى متعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات يف ثالث 
مراحل، مرحلة األمن واإلستقرار، ومرحلة حدوث حاالت طوارئ أو إندالع حروب أو 

نزاعات مسلحة، ومرحلة ما بعد النزاعات املسلحة.

124 http://iknowpolitics.org/sites/default/files/regional_strategy_league_
of_arab_states_in_arabic.pdf )25/11/2017 تم اإلطالع عليه يف).
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3-3 الترشيعات األردنية

مل يرد ذكر ملصطلح “التحرش الجنيس” يف الترشيعات األردنية 
املختلفة، وال يوجد تعريف واضح ومحدد لهذا املصطلح مام يخرج 
عدداً من األفعال والسلوكيات من إطار التجريم والعقاب، عىل 
الرغم من التعديالت التي طالت قانون العقوبات األردين عام 
 ،2017 العنف األرسي عام  الحامية من  قانون  وإقرار   ،2017
وإقرار قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عام 2017 أيضاً. 

هذا وقد نص الدستور األردين يف املادة 7 منه عىل أن “:

1. الحرية الشخصية مصونة . 

 2. كل اعتداء عىل الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة 
    الخاصة لألردنيني جرمية يعاقب عليها القانون.”

 1960 لعـــام  األردين  العقوبـــات  قانـــون   1-3-3
وتعديالتـــه

العقوبات  هنالك عدد من الجرائم منصوص عليها يف قانون 
والتي تدخل يف إطار التحرش الجنيس، وهي جرمية املداعبة 
الفعل  وجرمية  للحياء،  املناف  الفعل  وجرمية  للحياء،  املنافية 
التعديالت  مبوجب  وتم  العامة.  األماكن  يف  للحياء  املناف 
هذه  عىل  العقوبة  تشديد  العقوبات  قانون  عىل  ــرية125  األخ

الجرائم وتوسيع نطاق تطبيقها.

منافية  بصورة  املداعبة  جرمية  عىل  العقوبة  تشديد  تم  فقد 
305 عىل  املادة   الحبس سنة، حيث نصت  للحياء وبحد أدىن 

أنه “: يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة كل من داعب بصورة 
منافية للحياء : 1- شخصاً مل يكمل الثامنة عرشة من عمره ذكراً 
كان أو أنثى. 2- شخصاً ذكراً كان أو أنثى أكمل الثامنة عرشة 

من عمره دون رضا.”126  

كام شددت العقوبة عىل جرمية الفعل املناف للحياء وتوسع يف 
تعريفها، وأصبحت املادة 306 تنص عىل أنه “:يعاقب بالحبس 
مدة ال تقل عن ستة أشهر كل من عرض فعالً منافياً للحياء أو 
وجه أي عبارات أو قام بحركات غري أخالقية عىل وجه مناف 
للحياء بالقول أو الفعل أو الحركة أو اإلشارة ترصيحاً أو تلميحاً 
بأي وسيلة كانت متى وقع اإلعتداء عىل : 1- شخص مل يكمل 
الثامنة عرشة من عمره127. ب- شخص ذكر كان أو أنثى أكمل 

الثامنة عرشة من عمره دون رضا.”128

125 نرش يف عدد الجريدة الرسمية رقم 5479 بتاريخ 30/8/2017، القانون رقم )27( 
لعام 2017 “قانون معدل لقانون العقوبات األردين”.

126 النص السابق للامدة 305 يقول “: 1- يعاقب بالحبس من شهر اىل سنتني كل من 
داعب بصورة منافية للحياء : أ- شخصاً مل يكمل الثامنة عرشة من عمره ذكراً كان أم 

أنثى. ب- امرأة أو فتاة لها من العمر مثاين عرشة سنة أو أكرث دون رضاها. 2- يف 
حال التكرار ال يجوز تحويل عقوبة الحبس اىل الغرامة.”

127 البند األول من املادة املعدلة يوحي بأن االعتداء املعاقب عليه هو الذي يقع فقط 
عىل الذكر دون األنثى خاصة وأن البند الثاين أشار اىل الذكر واألنثى.

128 جاء يف نص املادة 306 امللغي:”من عرض عىل شخص مل يكمل الثامنة عرشة من 
عمره أو أنثى مهام بلغ عمرها عمالً منافياً للحياء أو وجه ألي منهام كالماً منافياً للحياء 
عوقب بالحبس مدة ال تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة من ثالثني ديناراً اىل مائتي دينار.”

والفعل  املداعبة  جرميتي  مرتكبي  عقوبات  مضاعفة  ومتت 
سلطة  لهم  أو  املحارم  أو  األصول  من  كانوا  إذا  للحياء  املناف 

رشعية أو قانونية، أو يف حال كان املجني عليه ذكراً أم أنثى ال 

يستطيع املقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفيس أو أستعمل 
معه أسلوب الخداع. كام ال يجوز تبديل عقوبة الحبس يف حال 
والية عىل  للجاين  كان  “وإذا  285 عىل  املادة  ونصت  التكرار. 

املجني عليها فيحرم من هذه الوالية”

أنه  للقانون عىل  التي تم إضافتها  )306 مكررة(  املادة  وتنص 
“: 1- تضاعف العقوبات املنصوص عليها يف املادتني )305( و 
(306( من هذا القانون يف أي من األحوال التالية: أ- إذا كان 
املادة )295( من هذا  اليهم يف  الفاعل أحد األشخاص املشار 
القانون. ب- إذا كان املجني عليه أحد األشخاص املشار اليهم 
شخصان  إقرتفها  إذا  ج-  القانون.  هذا  من   )297( املادة  يف 
الحبس  عقوبة  تبديل  يجوز  ال  التكرار  حال  يف   -2 فأكرث. 
الفقرة )1( من هذه  اليها يف  الجرائم املشار  املحكوم بها يف 

املادة بالغرامة.”

األماكن  يف  للحياء  املناف  الفعل  جرمية  عقوبة  ورفعت  كام 
العامة اىل الحبس حتى سنة والغرامة 200 ديناراً حيث أصبحت 
املادة 320 تنص عىل أنه “: يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة 
وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل من فعل فعالً منافياً للحياء أو 
أبدى إشارة منافية للحياء يف مكان عام أو يف مجتمع عام أو 
بصورة ميكن معها ملن كان يف مكان عام أن يراه. 2- تضاعف 
من   )1( الفقرة  عليه يف  املنصوص  الفعل  إقرتف  إذا  العقوبة 

هذه املادة من أكرث من شخص أو يف حالة التكرار.”129

3-3-2 قانون الحامية من العنف األرسي130 لعام 2017

لقد عرّفت املادة 3، أفراد األرسة لغايات هذا القانون عىل أنهم 
الزوج والزوجة، واألقارب بالنسب حتى الدرجة الثالثة، واألقارب 
الدرجة  بالنسب من  الثانية، واألقارب  الدرجة  باملصاهرة حتى 
والرابعة  الثالثة  الدرجتني  من  باملصاهرة  واالقــارب  الرابعة 
رشيطة اإلقامة يف البيت األرسي )املكان الذي يقيم فيه أفراد 
األرسة عادة(، والطفل املشمول بحضانة شخص طبيعي أو أرسة 

بديلة وفقاً ألحكام الترشيعات النافذه.

أنه  عىل  األرسي  العنف  القانون  من   2 املــادة  عرفت  فيام 
“الجرائم الواقعة عىل األشخاص التي يرتكبها أحد أفراد األرسة 
يف مواجهة أي من أفرادها”. ومل يتطرق القانون بشكل خاص 
ملوضوع التحرش الجنيس، كام إستند يف تعريفه للعنف األرسي 

عىل الجرائم املنصوص عليها يف قانون العقوبات فقط.

129 جاء يف نص املادة 320 امللغي عىل أنه “: كل من فعل فعاًل منافياً للحياء العام أو 
أبدى إشارة منافية للحياء يف مكان عام أو يف مجتمع عام أو بصورة ميكن معها ملن 
كان يف مكان عام أن يراه، يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل ستة أشهر أو بغرامة ال 

تزيد عىل خمسني ديناراً.”

130 نرش يف عدد الجريدة الرسمية رقم )5460( تاريخ 16/5/2017
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3-3-3 قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة131 لعام 
2017

تنص املادة 30 من القانون عىل أنه :”أ- يعد عنفاً كل فعل أو 
امتناع من شأنه حرمان الشخص ذي اإلعاقة من حق أو حرية 
ما، أو تقييد مامرسته ألي منهام، أو إلحاق األذي الجسدي أو 
بسببها. ب- عىل  أو  اإلعاقة  أساس  به عىل  النفيس  أو  العقيل 
كل من يعلم بوقوع عنف ضد شخص ذي إعاقة تبليغ الجهات 

املختصة. ج- تتوىل الجهات األمنية....(.

وألزم القانون132 كل من وزارة التنمية االجتامعية ووزارة الصحة 
كل حسب اختصاصه، توفري خدمات الدعم النفيس االجتامعي 
والصحي، مبا يف ذلك إعادة التأهيل والعالج بأنواعه لضحايا 
العنف واالستغالل من األشخاص ذوي اإلعاقة. وتوفري برامج 
عند  واإلخبار  التبليغ  وكيفية  عنه،  والكشف  العنف  من  الوقاية 
وقوعه، وتدريب األشخاص ذوي اإلعاقة عىل ذلك، مبن فيهم 
الذهنية  السن واألشخاص ذوو اإلعاقة  األطفال والنساء وكبار 

واألشخاص ذوو اإلعاقة النفسية وأرسهم.

العنف،  حاالت  عن  للكشف  متخصصة  كوادر  وإعداد  وتدريب 
وكيفية التعامل معها يف مختلف املراحل.133

3-3-4 قانون الجرائم االلكرتونية134 لعام 2015

عىل  الواقعة  للجرائم  القانون  من   9 املــادة  خصصت  وقد 
الـ  وإناثاً وعىل وجه الخصوص ملن مل يكمل  األشخاص ذكوراً 

18 عاماً من عمره حيث جاء فيها “:

أو  أو نرش عن طريق نظام معلومات  أرسل  يعاقب كل من  أ . 
الشبكة املعلوماتية قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مريئ 
يتضمن أعامالً إباحية أو تتعلق باإلستغالل الجنيس ملن مل يكمل 
أشهر  ثالثة  تقل عن  بالحبس مدة ال  العمر  الثامنة عرشة من 
وال تزيد عىل سنة وبغرامة ال تقل عن )300( ثالمثائة دينار وال 

تزيد عىل )5000( خمسة االف دينار.

أو  معلومات  نظام  بإستخدام  قصداً  قام  من  كل  يعاقب  ب . 
أو  معالجة  أو  أو حفظ  إعداد  أو  إنشاء  املعلوماتية يف  الشبكة 
إباحية  أعامل  أو  أنشطة  ترويج  أو  نرش  أو  طباعة  أو  عرض 
لغايات التأثري عىل من مل يكمل الثامنة عرشة من العمر أو من 
هو معوق نفسياً أو عقلياً، أو توجيهه أو تحريضه عىل إرتكاب 
عن  تقل  ال  وبغرامة  سنتني  عن  تقل  ال  مدة  بالحبس  جرمية، 

(1000( الف دينار وال تزيد عىل )5000( خمسة االف دينار.

أو  معلومات  نظام  بإستخدام  قصداً  قام  من  كل  يعاقب  ج. 
الشبكة املعلوماتية لغايات إستغالل من مل يكمل الثامنة عرشة 
من العمر أو من هو معوق )مع رضورة تعديل هذه الفقرة من 

131 نرش يف عدد الجريدة الرسمية رقم )5464( تاريخ 1/6/2017

132 املادة 29 من القانون

133 الفقرة )ك( من املادة 29 من القانون.

134 نرش يف عدد الجريدة الرسمية رقم )5343( بناريخ 1/6/2015.

القانون الستبدال كلمة معوق بذي إعاقة( نفسياً أو عقلياً ، يف 
وبغرامة  املؤقتة  الشاقة  باألشغال  االباحية  االعامل  أو  الدعارة 
ال تقل عن )5000( خمسة االف دينار وال تزيد عىل )15000( 

خمسة عرش الف دينار.”

ونصت املادة 11 عىل عقوبة لكل من أقدم عىل ذم أو قدح أو 
تحقري أي شخص ذكراً أكان أم أنثى حيث جاء فيها :” يعاقب 
بإرسال أو إعادة إرسال أو نرش بيانات أو  كل من قام قصداً 
معلومات عن طريق الشبكة املعلوماتية أو املوقع االلكرتوين أو 
أي نظام معلومات تنطوي عىل ذم أو قدح أو تحقري أي شخص 
بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن )100( 

مائة دينار وال تزيد عىل )2000( الفي دينار.”

3-3-5 قانون العمل األردين135 لعام 1996 وتعديالته

عاقب قانون العمل عىل التحرش حيث جاء يف نص املادة 29 
الفقرة )أ/6( من القانون عىل أنه “:يحق للعامل أن يرتك العمل 
الخدمة  إنتهاء  القانونية عن  دون إشعار مع إحتفاظه بحقوقه 
إعتدى  إذا  وذلك  ورضر  عطل  تعويضات  من  له  يرتتب  وما 
صاحب العمل أو من ميثله عليه يف أثناء العمل أو بسببه وذلك 
بالرضب أو التحقري أو بأي شكل من أشكال اإلعتداء الجنيس 

املعاقب عليه مبوجب أحكام الترشيعات النافذة املفعول”.

تبني  إذا   :“ أنه  عىل  املادة  نفس  من  )ب(  الفقرة  نصت  فيام 
للوزير وقوع إعتداء من صاحب العمل أو من ميثله بالرضب 
أو مبامرسة أي شكل من أشكال اإلعتداء الجنيس عىل العاملني 
املستخدمني لديه، فله أن يقرر إغالق املؤسسة للمدة التي يراها 
نافذة  أخرى  ترشيعات  أي  أحكام  مراعاة  مع  وذلك  مناسبة، 

املفعول”.

3-3-6 نظام الخدمة املدنية وتعديالته لعام 2013

الفصل العارش يتعلق بقواعد السلوك الوظيفي وواجبات الوظيفة 
مسؤولية  العامة  الوظيفة   67 املادة  تنص  وأخالقياتها  العامة 
وأمانة لخدمة املواطن واملجتمع تحكمها وتوجه مسريتها القيم 
الدينية والوطنية والقومية للحضارة العربية واإلنسانية وتحرص 
عىل إرساء معايري وقواعد ومبادئ أخالقية تحكم آداب الوظيفة 
املدنية  الخدمة  لدى موظفي  عالية  مهنية  ثقافية  وقيم  العامة 
الثقة  وتخلق  والقيم  والقواعد  املعايري  بهذه  إلزامهم  وتعزز 
الدوائر  بعمل  العامة  الخدمة  ومتلقي  املواطن  لدى  والتقدير 
وتبني حالة من االحرتام والتقدير لدورها يف توفري الخدمات 
بأفضل طريقة ممكنة للمواطن واملجتمع عىل حد سواء ، ومن 
أجل تحقيق ذلك فإن عىل املوظف االلتزام مبا ييل :أ ، ... ح . 
التعامل بروح الزمالة والتعاون وتبادل املعرفة واحرتام عالقة 
للدائرة  االنتامء  وتعميق  واملرأة  الرجل  بني  العمل  الرشاكة يف 
بأي  القيام  هـ.   /68 املادة  نصت  بإنجازاتها.كام  واالعتزاز 
واآلداب  األخالق  إىل  تيسء  أعامل  أو  مامرسات  أو  ترصفات 

والسلوك العامني

135 قانون العمل األردين رقم 8 لعام 1996 واملنشور يف عدد الجريدة الرسمية رقم 
(4113( بتاريخ 16/4/1996.
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3-4 األطر واالسرتاتيجيات األردنية

أهمية  عىل  الوطنية  واالسرتاتيجيات  األطر  من  عدد  أكدت 
العنف  من  وحاميتهن  والفتيات،  النساء  حقوق  وتعزيز  حامية 

لضامن مشاركتهن يف التنمية مشاركة حقيقة وفعالة. 

اإلنسان  لحقوق  الشاملة  الوطنية  الخطة   1-4-3
)2025-2016(

يف إطار هدف تعزيز وحامية حقوق املرأة، نصت الخطة136 عىل 
رضورة إجراء مراجعة ملنظومة الترشيعات ذات العالقة بحقوق 
املرأة وإقرتاح التعديالت عليها يف إطار تشاريك، وتفعيل اآلليات 
للتحقق من  والخاص  العام  القطاعني  الرقابية عىل مؤسسات 
والعمل  املرأة،  بحقوق  العالقة  ذات  للترشيعات  تطبيقها  مدى 
لتحيا حياة مستقرة يف األرسة  للمرأة  البيئة اآلمنة  عىل توفري 

والعمل واملجتمع.

ويف مجال حامية األطفال من العنف، فقد أكدت الخطة عىل 
القانونية واآلليات الوطنية املتعلقة بحامية  أهمية تفعيل األطر 
األطفال من العنف بكافة أشكاله، وبناء قدرات املؤسسات املعنية 
بالطفل ومنائه لضامن تحسني الخدمات القانونية واإلرشادية 
رفع  برامج  وتنظيم  املعنفني،  لألطفال  والتعليمية  والنفسية 
الوعي لدى األطفال حول حقوقهم وآليات حاميتهم من العنف 
األطفال  لدى  والعنف  التنمر  مبفهوم  والتوعية  أشكاله،  بكافة 
يف املدارس وآليات مكافحتها، وتعزيز وتفعيل الرقابة عىل دور 

رعاية وإيواء األطفال والتحقق من مراعاتها لحقوق الطفل.

األردنية  للمرأة  الوطنية  االسرتاتيجية   2-4-3
)2017-2013(

أشارت  االجتامعية،  والحامية  اإلنساين  األمن  محور  تحت 
أن  اىل  املراة  العنف ضد  مكافحة  مجال  االسرتاتيجية137 ويف 
الهدف العام يتمثل يف ضامن حامية املرأة من العنف وبخاصة 
القائم عىل النوع االجتامعي، وصوالً اىل امرأة آمنة ومستقرة 
القطاعات  من  فاعلة  مبساهمة  واملجتمع،  والعمل  األرسة  يف 
وطنية  “مسؤولية  املرأة  ضد  العنف  مناهضة  بإعتبار  املعنية، 

تشاركية”.

وتضمنت األهداف الفرعية لذلك، تأمني الحامية لألطفال يف 
األرسة واملدرسة واملجتمع من اإلساءة مبختلف أشكالها، وحامية 
العنف  من  واملجتمع  والعمل  األرسة  يف  واملرأة  الشابة  الفتاة 
وبخاصة القائم عىل أساس النوع االجتامعي، وإنتهاج املنحى 
حقوق  عىل  والقائم  واالختصاصات  األبعاد  متعدد  التشاريك 

اإلنسان يف مناهضة العنف ضد املرأة.

3-4-3 االخطة الوطنية لتفعيل القرار 1325

الهدف  ويف   1325 القرار  لتفعيل  الوطنية  الخطة  تبنت 

136 http://ncfa.org.jo:85/NCFA/sites/default/files/Publications/ITW2016-
2025.pdf )29/11/2017 تم االطالع عليه يف).

137 http://alrai.com/article/572290.html )29/11/2017 تم اإلطالع عليه يف).

التغطية  بتوفري  تتعلق  أنشطة  الخطة  منها   3 االسرتاتيجي 
املبني  العنف  أثر  حول  مناسبة  ملخصات  تقديم  مع  االعالمية 
زواج  القرسي،  ــزواج  )ال بـ  املتمثل  االجتامعي،  النوع  عىل 
تطبيق  إنشاء   ...  1325 الجنيس(  والعنف  التحرش،  القارصات، 
هاتف يهدف اىل اإلبالغ عن حاالت العنف القائم عىل النوع 
ورش  وعقد   ... والالجئات  األردنيات  عىل  الواقعة  االجتامعي 
واملجتمع  االعالم،  املحلية،  املجتمعات  الحكومية،  لألجهزة  عمل 
النوع االجتامعي )مبا  املبني عىل  العنف  تأثريات  املدين حول 
يف ذلك، ... التحرش والعنف الجنيس ...(. وتشجيع ودعم اقامة 
هذه  عن  االبالغ  موضوع  عىل  الضوء  تلقي  وقائية  حمالت 
القانونية،  والتحديات  املرأة،  ضد  بالعنف  املرتبطة  الحوادث 

والوصمة االجتامعية التي ترافق املرأة عند اإلبالغ.

العنف  من  األرسة  لحامية  الوطني  اإلطار   4-4-3
األرسي 2016

جاء يف مقدمته أن العنف األرسي مشكلة عاملية وموجودة يف 
أكرث  من  السن  وكبار  والنساء  األطفال  ويعد  العامل،  دول  كل 
اآلثار  من  األكرب  العبء  يتحمل  من  وهم  له،  تعرضاً  الفئات 
عواقب  عليه  يرتتب  والذي  األرسة،  داخل  العنف  عن  الناجمة 
لذا  األرسي،  التفكك  أسباب  أهم  من  ويعد  الوجوه،  متعددة 
األرس  حياة  نوعية  لتحسني  رضورياً  أمراً  تعترب  معالجته  فإن 
وحاميتها واستقرارها، من خالل ضامن حقوق أفرادها وإتاحة 

الفرص املتساوية لهم جميعاً.

وقدد حدد اإلطار تعريفات ومفاهيم العنف األرسي138، فعرف 
بفعل  القيام  عن  امتناع  أو  فعل  :”أي  أنه  عىل  األرسي  العنف 
يقع من أحد أفراد األرسة عىل أي فرد آخر داخل األرسة نفسها 

يؤدي اىل وقوع رضر مادي أو معنوي.”

والذي  الجسدي  العنف  وهي  األرسي  للعنف  أشكاالً  وحدد 
يعني :”استخدام القوة الجسدية أو التهديد باستخدامها، الذي 
الرضب  أمثلته  ومن  أذى جسدي،  أو  إصابة جسدية  عنه  ينتج 
أو  بإلقاء مواد حارقة  الحرق  أو  العض  أو  اللكم  أو  الجرح  أو 
كاوية أو مشوهة، ويشمل أي أفعال أخرى قد تلحق األذى املادي 

بالجسد.”

فيام عرف العنف الجنيس عىل أنه :”العنف الناتج عن نشاط أو 
سلوك جنيس، مبا فيه التحرشات والتعليقات الجنسية واإلغواء 
الجنسية للطفل  اإلساءة  الجنيس واإلكراه عليه، ويتضمن أيضاً 
كإجباره أو إغرائه عىل املشاركة بنشاطات جنسية برصف النظر 
مواد  تشجيعه عىل مشاهدة  أو  يكن،  أم مل  لذلك  مدركاً  أكان 
إباحية أو املشاركة يف إنتاجها أو تسويقها أو نرشها، أو تشجيعه 

عىل الترصف بشكل جنيس غري الئق.”

ينتج عنه إضطراب يف  الذي  :”العنف  العنف النفيس فهو  أما 
اإلهانة  مثل  عاطفياً،  أو  نفسياً  أملاً  يسبب  أو  العقيل  السلوك 

138 http://ncfa.org.jo:85/NCFA/sites/default/files/Publications/Final-
print.pdf )29/11/2017 تم االطالع عليه يف).
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والسخرية  واألصدقاء  األهل  عن  والعزل  والتحقري  والشتم 
للحقوق  التعسفي  الحرمان  أو  التعجيزية،  واملطالب  والتخويف 

والحريات”.

واإلهامل هو :”رفض أو الفشل يف الوفاء بالتزامات الشخص 

ويشمل  اإلستطاعة،  مع  األرسة  يف  فرد  أي  تجاه  واجباته  أو 
عدم تقديم الرعاية الصحية والعالجية، وعدم توفري الحاجات 

األساسية مثل الطعام واللباس واملأوى والصحة والتعليم.

كام حدد اإلطار 3 مستويات من الوقاية، األول مستوى برامج 
التدخل،  برامج  خالل  من  الوقاية  مستوى  والثاين  التوعية، 

والثالث مستوى الوقاية من خالل الرعاية الالحقة. 

-2018( السن  لكبار  األردنية  الوطنية  االسرتاتيجية   5-4-3

)2022

ضمن املحور الثالث لالسرتاتيجية وتحت عنوان “البيئة املادية 
والرعاية االجتامعية الداعمة لكبار السن”، برزت أولوية وقاية 

وحامية كبار السن من العنف.

الوعي  رفع  يف  السياق  هذا  يف  املطلوبة  اإلجراءات  وحددت 
املجتمعي لوقاية وحامية كبار السن من العنف من خالل املدارس 
والجامعات ووسائل االعالم املختلفة ومنابر املساجد والندوات، 
ورفع الوعي لدى كبار السن بحقوقهم وآلية التبليغ عن العنف 
الواقع عليهم إن حدث، وتأهيل الكوادر العاملة مع كبار السن 
وحقوقهم،  السن  كبار  عىل  الواقعة  العنف  قضايا  مع  للتعامل 
وتوفري قواعد البيانات املتعلقة بحاالت العنف الواقعة عليهم.139 

3-5 أهداف التنمية املستدامة 2030

أهم  من  يعد  النساء  ضد  العنف  أن  عىل  املتحدة  األمم  تؤكد 
التحديات التي تتصل باملساواة بني الجنسني، ففي جميع أنحاء 
الجنيس  أو   / و  البدين  للعنف  النساء  %35 من  تتعرض  العامل 

عىل يد العشري، أو للعنف الجنيس من جانب غري العشري.140 

ولغايات تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة 
واملتعلق “باملساواة بني الجنسني ومتكني كل النساء والفتيات”، 
الجنيس  التحرش  فيه  مبا  املرأة  ضد  العنف  عىل  القضاء  فإن 
يشكل أولوية تعمل عليها الدول، ويقاس مدى إحرازها ألي تقدم 

من خالل مؤرشات خاصة اعتمدتها األمم املتحدة141.

ونص الهدف الفرعي الثاين للهدف الخامس عىل القضاء عىل 

139 http://ncfa.org.jo:85/NCFA/sites/default/files/Publications/NCFA-
final-HD9-25-.pdf )29/11/2017 تم االطالع عليه يف).

140 http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/wp-content/uploads/
sites/2/2017/01/wim_dgs5.pdf )29/11/2017 تم االطالع عليه يف).

141 http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/gender-equality/ )تم 
.(االطالع عليه يف 29/11/2017

العام  املجالني  يف  والفتيات  النساء  ضد  العنف  أشكال  جميع 
والخاص، مبا يف ذلك اإلتجار واالستغالل الجنيس وغرية من 

أشكال االستغالل.142 

والفتيات  النساء  “نسبة  الفرعي  الهدف  هذا  مؤرشات  ومن 
والاليت  فأكرث  عاماً   15 وأعامرهن  الزواج  لهن  سبق  الاليت 
تعرضن للعنف البدين أو الجنيس أو النفيس من جانب العشري 
الحايل أو السابق خالل األشهر 12 السابقة مصنفة حسب نوع 
العنف والعمر”، كذلك “نسبة النساء والفتيات الاليت أعامرهن 
15 عاماً فأكرث وتعرضن للعنف الجنيس من غري العشري خالل 

األشهر 12 السابقة مصنفة حسب العمر ومكان حدوثه.”

للمؤرشات السابقة بأنها ضعيفة خاصة  وتتصف البيانات وفقاً 
ذوات  والفتيات  النساء  العنف ضد  بشكل خاص  ترصد  ال  أنها 
حال  وحتى يف  السن،  وكبريات  املهاجرات  والعامالت  اإلعاقة 
توافرها فإن قابلية مقارنتها بني الدول وداخلها تعد من أكرب 

التحديات التي تواجه الرصد العاملي.143

142 http://www.unwomen.org/en/digital-library/multimedia/2017/7/
infographic-spotlight-on-sdg30/11/2017 (-5 )تم االطالع عليه يف.

143 http://www.unwomen.org/en/digital-library/multimedia/2017/7/
infographic-spotlight-on-sdg30/11/2017 (-5 )تم االطالع عليه يف.
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الفصل الرابع :

الخصائص العامة لعينة الدراسة
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الفصل الرابع : الخصائص العامة لعينة الدراسة

ملخص الفصل
تكونت عينة الدراسة املسحية من 1366 فرداً منهم 1044 شخصاً ضمن العينة العشوائية )ضحايا التحرش( و 322 شخصاً ضمن 

العينة القصدية )مرتكبو التحرش(

الخصائص العامة ملرتكبي التحرشالخصائص العامة لضحايا التحرش
86% من أفراد العينة إناث و 14% ذكور. 	

جنسيات 	  من   %18 و  أردنيني  العينة  أفراد  من   %28
عربية.

75% من أفراد العينة يقطنون يف املدن. 	

محافظة العاصمة األعىل متثيالً بني املحافظات )%32).	 

أكرث من نصف العينة تراوحت أعامرهم ما بني 25-19 	 
عاماً.

حوايل 55% من أفراد العينة يحملون شهادة البكالوريس 	 
فأعىل.

حوايل %30 من أفراد العينة طالب / طالبات، و %21 	 
عاطلني / عاطالت عن العمل.

29% من أفراد العينة متزوجني / متزوجات، و 64% مل  	
يسبق لهم الزواج.

بني 	  ما  أفرادها  عدد  العينة من أرس  أفراد  من   %44
)3-5( أفراد.

58% من أفراد العينة يقل الدخل الشهري ألرسهم عن  	
800 ديناراً.

7% من أفراد العينة من ذوي / ذوات اإلعاقة.	 

80% من أفراد العينة ذكور و 20% إناث. 	

جنسيات  	 من   %17 و  أردنيني  العينة  أفراد  من   %83
عربية.

68% من أفراد العينة يقطنون يف املدن. 	

محافظة العاصمة األعىل متثيالً بني املحافظات )%37( 	 
تالها محافظة إربد )%21).

52% من أفراد العينة تراوحت أعامرهم ما بني 25-19  	
عاماً.

و  	 البكالوريس،  شهادة  يحملون  العينة  أفراد  من   %48
6% شهادة املاجستري، و 1.5% شهادة الدكتواره.

26% من أفراد العينة طالب / طالبات، و 19% عاطلني  	
/ عاطالت عن العمل.

26% من أفراد العينة متزوجني / متزوجات، و 64% مل  	
يسبق لهم الزواج.

بني  	 ما  أفرادها  عدد  العينة من أرس  أفراد  من   %51
)3-5( أفراد.

70% من أفراد العينة يقل الدخل الشهري ألرسهم عن  	
800 ديناراً.

5% من أفراد العينة من ذوي / ذوات اإلعاقة.	 

الجنسني،  من  فرداً    1366 من  املسحية  الدراسة  عينة  تكونت 
تم توزيعهم عىل قسمني، شمل األول العينة العشوائية لضحايا 
 1044 واملستجيبات  املستجيبني  عدد  وبلغ  الجنيس  التحرش 
فرداً من جميع محافظات اململكة، وتضمن القسم الثاين العينة 
القصدية ملرتكبي التحرش وبلغ عدد أفراد العينة 322 مستجيب 

ومستجيبة.
٣٢٢
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العينة املسحية
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مبارشة  صلة  عىل  املسحية  للعينة  األساسية  الخصائص  وتعترب 
بأهداف الدراسة، فتوزيعها عىل أساس الجنس والجنسية والعمر 
واملستوى التعليمي والحالة االجتامعية والصحية والعمل وعدد 
فهم  يؤثر يف  الجفرايف،  التوزيع  اىل  باإلضافة  األرسة،  أفراد 
أعمق لظاهرة التحرش ومستوياتها ومدى إنتشارها يف املجتمع 
التعرض  وإمكانية  إحتاملية  عىل  تؤثر  التي  والعوامل  األردين 

للتحرش. 

سنتاول أوالً الخصائص العامة لضحايا التحرش من الجنسني، 
ومن ثم الخصائص العامة ملرتكبي التحرش من الجنسني أيضاً.

4-1 الخصائص العامة لضحايا التحرش

فرداً،   1044 التحرش  لضحايا  العشوائية  العينة  أفراد  عدد  بلغ 
)%14.1(، موزعني  الذكور  فيام شكل   )85.9%( النساء  شكلت 

عىل كافة محافظات اململكة الـ 12، )شكل 2-4).

٪٨٦

٪١٤

متثيالً  األكرث  األردنية  الجنسية  كانت  الجنسية،  حيث  ومن 
والجنسية   ،)12%) الفلسطينية  الجنسية  تالها   )81.8%( بنسبة 
الجنسيتني  عىل  املتبقية  النسبة  وتوزعنت   ،)4.2%( السورية 

املرصية والعراقية )2%).

أفراد  )%74.8( من  4-4( فإن  مكان السكن144 )شكل   وحسب 
، و )%17.2( يف القرى فيام يقطن  العينة يقطنون يف املدن 
(%8( منهم يف املخيامت، وتشمل املخيامت التي يتواجد فيها 

144 تم التوافق بني أعضاء فريق البحث عىل اعتامد مكان السكن )مدينة / قرية / 
مخيم( للتسهيل عىل املستجيبني واملستيجبات، حيث يصعب عليهم التفريق من الناحية 

العلمية بني الحرض والريف.

كل من الالجئني السوريني والفلسطينيني واملنترشة يف اململكة 
دون أي تحديد لها.

٪٨٪ ١٧٪٧٥
وال ميكن الربط ما بني مكان السكن ومكان تعبئة اإلستامرة، 
املستجيبني  من  العديد  اىل  وصل  امليداين  البحث  فريق  كون 
كاملدن  أخرى  وأماكن  الجامعات،  أو  العمل  أماكن  خالل  من 
الفتيات،  رعاية  ودور  ــد،  وإرب عامن  من  كل  يف  الصناعية 

واملؤسسات العامة والخاصة، ومؤسسات املجتمع املدين. 

متثيالً  األكرث  الوسط  إقليم  كان  فقد  اململكة،  ألقاليم  ووفقاً 
حيث شمل نصف العينة )%50(، تاله إقليم الشامل )42.2%(، 

وأخرياً إقليم الجنوب )7.8%).

٪٤٢

٪٨

٪٥٠

وقد متت مراعاة الكثافة السكانية يف املحافظات حسب نتائج 
التعداد العام للسكان واملساكن عام 145.2015بحيث وزعت أعداد 
اإلستامرات عىل كل محافظة كنسبة مئوية من عدد سكان تلك 

املحافظة مقارنة مع عدد سكان اململكة. 

العاصمة  محافظة  بأن  نجد  املحافظات،  عىل  العينة  وبتوزيع 

145 http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/population/census2015/
Persons/Persons_3.4.pdf )26/12/2017 تم االطالع عليه يف).
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إربد  محافظة  تالها   )31.9%( متثيل  وبنسبة  األعىل  كانت 
الزرقاء  ومحافظة   ،)9.3%( املفرق  ومحافظة   ،)19.7%)
وعجلون  ومحافظتي جرش   ،)8%( البلقاء  ومحافظة   ،)9.2%)
(%5.1 لكل منهام(، ومحافظة مادبا )%3.4(، ومحافظة العقبة 
 ،)2%( الكرك  )%2.2(، ومحافظة  الطفيلة  (%3.1(، ومحافظة 

وأخرياً محافظة معان )1%)146.

ومن حيث العمر، فقد شكلت الفئات الشبابية النسبة األكرب بني 
مختلف الفئات العمرية، وكانت أعىل نسبة متثيل يف العينة للفئة 
العمرية 19-25 عاماً وتجاوزت نصف العينة147 بقليل )54.3%(، 
تالها الفئة العمرية 26-35 عاماً )%23.8(، والفئة العمرية 36-
45 عاماً )%12(، والفئة العمرية 15-18 عاماً )%5.3(، والفئة 
عاماً   56 العمرية  الفئة  وأخرياً   ،)3.7%( عاماً   55-46 العمرية 

فأكرث )0.9%).

العينة  من  العظمى  الغالبية  فكانت  التعليمي،  املستوى  أما 
متعلمة، ونسبة األميني واألميات متدنية جداً. وجاءت أعىل نسبة 
شهادة  حملة  تالها   ،)48.5%( البكالوريس  شهادة  حملة  بني 
وحملة   ،)17.6%( الدبلوم  شهادة  وحملة   ،)21.8%( الثانوية 
شهادة املاجستري )%4.2(، وحملة اإلبتدايئ )%3.5(، واألميني 

واألميات )%2.3(، وأخرياً حملة شهادة الدكتوراة )2.1%).

األعىل  والطالبات  الطالب  فئة  كانت  فقد  العمل،  حيث  ومن 
والعاطالت  العاطلني  فئة  تالها   ،)29.7%( اىل  ووصلت  نسبة 
القطاع  وموظفات  موظفي  ثم  ومن   ،)21.5%( العمل  عن 
الخاص )%19.2(، وربات املنازل )%8.9(، وموظفي وموظفات 
القطاع العام )%8.2(، والعامل والعامالت148 )%5(، وأصحاب 
وصاحبات العمل )%3.4(، واملهنيني واملهنيات149 )%3(، وأخرياً 

املتقاعدين واملتقاعدات )1.1%).

وبحسب الحالة االجتامعية، فإن 3 من كل 5 أفراد من العينة 
األعىل  نسبتهم  كانت  حيث  والعازبات،  العزاب  فئة  من  هم 
(%63.6(، تالها فئة املتزوجني واملتزوجات )%29.1(، واملطلقني 
/ املنفصلني واملطلقات / املنفصالت )%5.4(، وأخرياً فئة األرامل 

من الجنسني )1.9%(. 

146 قد يكون هنالك فروقات يف نسب التمثيل الفعيل مقارنة مع نسب الكثافة 
السكانية، إلعتبارات تتعلق بتجاوب األفراد من حيث قبولهم املشاركة يف تعبئة اإلستامرة 
من عدمه. ويظهر ذلك جلياً يف محافظتي الزرقاء ومعان التي كان رفض املشاركة يف 

تعبئة اإلستامره لدى األفراد مرتفعاً.

147 هذا يتوافق مع نسبة الشباب يف األردن ضمن الفئة العمرية 15-24 عاماً إذا ما 
تم إستثناء األطفال 14 عاماً فأقل.

http://alrai.com/article/10397341/-محليات/األردن-يحتل-املرتبة-92-بني-دول
.(العامل-من-حيث-عدد-السكان )تم االطالع عليه يف 26/12/2017

148 يقصد بذلك العاملني والعامالت يف املصانع واملشاغل واملطاعم واملعامل.

149 ويقصد بذلك العاملني والعامالت مبهنة الطب أو الهندسة أو املحاماة أو اإلعالم.

أما من حيث عدد أفراد األرسة150 ، فقد كانت نسبة أفراد العينة 
الذين عدد أفراد أرسهم ما بني 3-5 أفراد هو األعىل، فقد أفاد 
(%44.1( تالها عدد أفراد األرسة ما بني 6-10 أفراد )37%(، 
ومن ثم عدد األفراد من 1-2 )%15(، وأخرياً فإن )%3.9( من 

العينة أفراد أرسهم تزيد عن 10 أشخاص. 

ومن حيث الدخل الشهري لألرسة151 ، فإن أكرث من نصف العينة 
 ،)58.3%( ديناراً   800 من  أقل  ألرسهم  الشهري  الدخل  كان 
-800 تالهم أفراد العينة الذين دخل أرسهم الشهري ما بني 

يعرفون  ال  الذين  العينة  أفراد  ثم  ومن   ،)20%( ديناراً   2000
الدخل الشهري ألرسهم )%16(، وأخرياً أفراد العينة الذين زاد 

الدخل الشهري ألرسهم عن 2000 ديناراً )3.9%).

فمن  العينة،  اإلعاقة يف  لذوي وذوات  هنالك متثيل  كان  لقد 
حيث اإلعاقة كان هنالك %7 من أفراد العينة يعانون من أحد 
اىل  اإلعاقة  نوع  حسب  النسبة  هذه  وتوزعت  اإلعاقة،  أنواع 
إعاقة حركية )%5( وإعاقة برصية أو سمعية أو نطقية )2%(، 

فيام مل يعاين )%93( من أفراد العينة من أي إعاقة.

٪٢ ٪٥ ٪٧

التوزيع النسبي ألفراد عينة ضحايا التحرش من حيث اإلعاقة

4-2 الخصائص العامة ملرتكبي التحرش

بلغ عدد أفراد العينة القصدية ملرتكبي التحرش 322 فرداً، شكل 
عىل  موزعني   ،)19.8%( اإلناث  شكلت  فيام   )80.2%( الذكور 

كافة محافظات اململكة الـ 12، )شكل 14-4).

ومن حيث الجنسية، كانت الجنسية األردنية األكرث متثيالً بنسبة 
الفلسطينية  والجنسية   ،)9%( السورية  الجنسية  تالها   )83%)
املرصية  الجنسيتني  عىل  املتبقية  النسبة  وتوزعنت   ،)5%)

والعراقية )3%).

  وحسب مكان السكن152 فإن )%67.9( من أفراد العينة يقطنون 

150 يقصد بأفراد األرسة األب واألم واألوالد ذكوراً وإناثاً.

151 تم تحديد مبلغ 800 دينار كدخل لألرسة بناًء عىل التقارير واملعلومات التي تفيد 
http://www.nesan- .813 ديناراً كدخل شهري لألرسة هو خط الفقر يف األردن  بأن

news.com/news.php?view=88790 )تم االطالع عليه يف 27/12/2017).

152 تم التوافق بني أعضاء فريق البحث عىل اعتامد مكان السكن )مدينة / قرية / 
مخيم( للتسهيل عىل املستجيبني واملستيجبات، حيث يصعب عليهم التفريق من الناحية 

العلمية بني الحرض والريف.
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يف املدن ، و )%22.8( يف القرى فيام يقطن )%9.3( منهم يف 
املخيامت، وتشمل املخيامت التي يتواجد فيها كل من الالجئني 
تحديد  أي  دون  اململكة  واملنترشة يف  والفلسطينيني  السوريني 

لها.

وال ميكن الربط ما بني مكان السكن ومكان تعبئة اإلستامرة، 
املستجيبني  من  العديد  اىل  وصل  امليداين  البحث  فريق  كون 
كاملدن  أخرى  وأماكن  الجامعات،  أو  العمل  أماكن  خالل  من 
الفتيات،  رعاية  ودور  ــد،  وإرب عامن  من  كل  يف  الصناعية 

واملؤسسات العامة والخاصة، ومؤسسات املجتمع املدين. 

متثيالً  األكرث  الوسط  إقليم  كان  فقد  اململكة،  ألقاليم  ووفقاً 
حيث شمل نصف العينة )%55.8(، تاله إقليم الشامل )36.3%(، 

وأخرياً إقليم الجنوب )7.9%).

وقد متت مراعاة الكثافة السكانية يف املحافظات حسب نتائج 
التعداد العام للسكان واملساكن عام 153.2015بحيث وزعت أعداد 
اإلستامرات عىل كل محافظة كنسبة مئوية من عدد سكان تلك 

املحافظة مقارنة مع عدد سكان اململكة. 

العاصمة  محافظة  بأن  نجد  املحافظات،  عىل  العينة  وبتوزيع 
إربد  محافظة  تالها   )37.3%( متثيل  وبنسبة  األعىل  كانت 
(%21(، ومحافظة املفرق )%9.6(، ومحافظة الزرقاء )8.3%(، 
ومحافظة البلقاء )%6(، ومحافظة عجلون )%3.9(، ومحافظة 
الطفيلة )%3.5(، ومحافظتي مادبا وجرش )%2.5 لكل منهام(، 
وأخرياً   ،)1.9%( العقبة  ومحافظة   ،)2.2%( معان  ومحافظة 

محافظة الكرك )1.3%)154.

ومن حيث العمر، فقد شكلت الفئات الشبابية النسبة األكرب بني 
مختلف الفئات العمرية، وكانت أعىل نسبة متثيل يف العينة للفئة 
العمرية 19-25 عاماً وتجاوزت نصف العينة155 بقليل )51.9%(، 
تالها الفئة العمرية 26-35 عاماً )%28.4(، والفئة العمرية 36-
45 عاماً )%10.2(، والفئة العمرية 15-18 عاماً )%4.6(، والفئة 
عاماً   56 العمرية  الفئة  وأخرياً   ،)3.1%( عاماً   55-46 العمرية 

فأكرث )1.8%).

العينة  من  العظمى  الغالبية  فكانت  التعليمي،  املستوى  أما 
متعلمة، ونسبة األميني واألميات متدنية جداً. وجاءت أعىل نسبة 
شهادة  حملة  تالها   ،)48.3%( البكالوريس  شهادة  حملة  بني 
وحملة   ،)14.3%( الدبلوم  شهادة  وحملة   ،)24.3%( الثانوية 
وحملة   ،)4.4%( اإلبتدايئ  وحملة   ،)5.9%( املاجستري  شهادة 

153 http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/population/census2015/
Persons/Persons_3.4.pdf )26/12/2017 تم االطالع عليه يف).

154 قد يكون هنالك فروقات يف نسب التمثيل الفعيل مقارنة مع نسب الكثافة 
السكانية، إلعتبارات تتعلق بتجاوب األفراد من حيث قبولهم املشاركة يف تعبئة اإلستامرة 
من عدمه. ويظهر ذلك جلياً يف محافظتي الزرقاء ومعان التي كان رفض املشاركة يف 

تعبئة اإلستامره لدى األفراد مرتفعاً.

155 هذا يتوافق مع نسبة الشباب يف األردن ضمن الفئة العمرية 15-24 عاماً إذا ما 
تم إستثناء األطفال 14 عاماً فأقل.

http://alrai.com/article/10397341/محليات/األردن-يحتل-املرتبة-92-بني-دول-
العامل-من-حيث-عدد-السكان )تم االطالع عليه يف 26/12/2017).

شهادة الدكتوراة )%1.6( وأخرياً األميني واألميات )1.2%).

األعىل  والطالبات  الطالب  فئة  كانت  فقد  العمل،  حيث  ومن 
نسبة ووصلت اىل )%26(، تالها فئة العاطلني والعاطالت عن 
الخاص  القطاع  وموظفات  موظفي  ثم  ومن   ،)19%( العمل 
(%16.3(، والعامل والعامالت156(%12.2(، وموظفي وموظفات 
 ،)7%( العمل  وصاحبات  وأصحاب   ،)11.9%( العام  القطاع 
 ،)2.5%( واملهنيات157  واملهنيني   ،)3.5%%( املنازل  وربات 

وأخرياً املتقاعدين واملتقاعدات )1.6%).

وبحسب الحالة االجتامعية، فإن نسبة فئة العزاب والعازبات 
 ،)26.7%( واملتزوجات  املتزوجني  فئة  تالها   ،)67.9%( األعىل 
واملطلقني / املنفصلني واملطلقات / املنفصالت )%3.8(، وأخرياً 

فئة األرامل من الجنسني )1.6%(. 

أما من حيث عدد أفراد األرسة158 ، فقد كانت نسبة أفراد العينة 
الذين عدد أفراد أرسهم ما بني 3-5 أفراد هو األعىل، فقد أفاد 
(%51( تالها عدد أفراد األرسة ما بني 6-10 أفراد )40.3%(، 
ومن ثم عدد األفراد من 1-2 )%12.2(، وأخرياً فإن )3.5%( 

من العينة أفراد أرسهم تزيد عن 10 أشخاص. 

كل  من   2 تقريباً  فإن   ، الشهري لألرسة159  الدخل  حيث  ومن 
ديناراً   800 من  أقل  ألرسهم  الشهري  الدخل  كان  أفراد   3
العينة الذين دخل أرسهم الشهري ما  (%70.3(، تالهم أفراد 
بني 800-2000 ديناراً )%17.6(، ومن ثم أفراد العينة الذين ال 
العينة  أفراد  )%9.8(، وأخرياً  الشهري ألرسهم  الدخل  يعرفون 

الذين زاد الدخل الشهري ألرسهم عن 2000 ديناراً )2.3%).

لقد كان هنالك متثيل لذوي وذوات اإلعاقة يف العينة، فمن حيث 
اإلعاقة كان هنالك %4.8 من أفراد العينة )شكل 4-25( يعانون 
من أحد أنواع اإلعاقة، وتوزعت هذه النسبة حسب نوع اإلعاقة 
أو نطقية  أو سمعية  )%3.1( وإعاقة برصية  اىل إعاقة حركية 
 (%1.7(، فيام مل يعاين )%95.2( من أفراد العينة من أي إعاقة.

156 يقصد بذلك العاملني والعامالت يف املصانع واملشاغل واملطاعم واملعامل.

157 ويقصد بذلك العاملني والعامالت مبهنة الطب أو الهندسة أو املحاماة أو اإلعالم.

158 يقصد بأفراد األرسة األب واألم واألوالد ذكوراً وإناثاً.

159 تم تحديد مبلغ 800 دينار كدخل لألرسة بناًء  عىل التقارير واملعلومات التي تفيد 
http://www.nesan- .813 ديناراً كدخل شهري لألرسة هو خط الفقر يف األردن  بأن

news.com/news.php?view=88790 )تم االطالع عليه يف 27/12/2017).
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الفصل الخامس :

املعرفة العامة بالتحرش 
الجنيس لعينة الدراسة
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الفصل الخامس : املعرفة العامة بالتحرش الجنيس لعينة الدراسة

ملخص الفصل

املعرفة العامة لضحايا التحرش

%88 من أفراد العينة يعرفون ما هو التحرش 	

%86 من أفراد العينة مييزون بني التحرش واملجاملة 	

%70 من أفراد العينة يعرفون أن القانون يعاقب عىل  	
التحرش الجنيس

التعليمي 	  املستوى  إرتفع  كلام  ترتفع  بالتحرش  املعرفة 
ألفراد العينة ذكوراً وإناثاً

من 	  أكرث  يعرفون  العينة  أفراد  من  األردنيون  غري 
األردنيني بأن القانون يعاقب عىل التحرش الجنيس

والطالبات 	  واملطلقات،  الجنوب،  إقليم  يف  القاطنات 
يعرفن عن التحرش ومعاقبة القانون له أكرث من اإلناث 

يف فئاتهن.

معرفة 	  األكرث  عاماً   35-19 العمرية  الفئة  من  اإلناث 
بالتحرش والتمييز بينه وبني املجاملة

اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي أكرث وسيلة عرف 	 
من خاللها الضحايا ذكوراً وإناثاً عن التحرش الجنيس 

(27.9%)

%45 من أفراد العينة ذكوراً وإناثاً يعرفون جميع أنواع  	
التحرش الجنيس

األشخاص  	 جميع  أن  يعتربون  العينة  أفراد  من   37%
ميكنهم إرتكاب التحرش، ويف جميع األماكن

املعرفة العامة ملرتكبي التحرش

%84 من أفراد العينة يعرفون ما هو التحرش 	

%83 من أفراد العينة مييزون بني التحرش واملجاملة 	

%68 من أفراد العينة يعرفون أن القانون يعاقب عىل  	
التحرش الجنيس

التحرش 	  هو  ما  يعرفون  الجنسني  من  األميني  جميع 
الجنيس

من 	  أكرث  يعرفون  العينة  أفراد  من  األردنيون  غري 
األردنيني بأن القانون يعاقب عىل التحرش الجنيس

%39 من أفراد العينة ذكوراً وإناثاً يعرفون جميع أنواع  	
التحرش الجنيس

األشخاص  	 جميع  أن  يعتربون  العينة  أفراد  من   41%
ميكنهم إرتكاب التحرش،  و %42.5 يقولون بأنه يرتكب 

يف جميع األماكن

وجهت ألفراد العينة من ضحايا التحرش ومرتكبي التحرش عىل 
معرفتهم  عىل  للتعرف  أسئلة(   7( األسئلة  من  مجموعة  السواء 
العامة بالتحرش الجنيس. ومن شأن ذلك املساهمة يف معرفة 
مدى إدراكهم لطبيعة األفعال والسلوكيات التي يتعرضون لها أو 
يقومون بها، مع األخذ بعني اإلعتبار عدة متغريات تؤثر يف تلك 

املعرفة، ومن بينها الجنس والعمر والعمل.

املعرفة،  ومصادر  بالتحرش،  املعرفة  حول  األسئلة  ومتحورت 
التحرش،  نطاق  يف  تدخل  التي  والسلوكيات  األفعال  وطبيعة 
فيها  يقع  التي  واألماكن  التحرش،  يرتكبون  الذين  واألشخاص 
كان  إذا  وفيام  واملجاملة،  التحرش  بني  ما  والتمييز  التحرش، 

القانون األردين يعاقب عىل التحرش أم ال.

وسنتناول أوالً املعرفة العامة بالتحرش الجنيس لضحايا التحرش، 
ومن ثم املعرفة العامة بالتحرش الجنيس ملرتكبي التحرش.

5-1 املعرفة العامة لضحايا التحرش

أغلب أفراد ضحايا التحرش الجنيس يعرفون “ما هو التحرش” 
بأنهم   منهم   87% وأفاد  تقريباً،   88% وبنسبة   )1-5 )جدول 

يستطيعون التمييز ما بني التحرش واملجاملة، 
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جدول )5-1( التوزيع النسبي إلجابات أفراد عينة ضحايا التحرش عىل بعض أسئلة املعرفة

اإلناثذكوراملجموع الكيلاألسئلة

ال آعرفالنعمال أعرفالنعمال أعرفالنعم

هو  ما  تعرفني   / تعرف  هل 
التحرش؟

87.9%3.9%8.2%77.6%6.3%16.1%89.6%3.5%6.9%

أستطيع التمييز بني التحرش 
واملجاملة )اإلطراء أو املديح(

86.7%6.6%6.7%71.5%8.2%20.3%89.3%6.2%4.5%

عليه  يعاقب  فعل  التحرش 
القانون األردين

70.7%8.6%20.7%71%10.6%18.4%70.8%8.1%21.1%

عىل  يعاقب  األردين  القانون  بأن  يعرفون  الذين  نسبة  أن  إال 
التحرش فكانت بحدود 71%.

وقدرة  بالتحرش  معرفة  لديهن  اإلناث  بأن  واضحاً  كان  وقد 
يف  الذكور،  من  أكرث  واملجاملة  التحرش  بني  التمييز  عىل 

حني كانت نسب الذكور من مجموع الذكور والذين كانوا غري 
متأكدين من معرفتهم بالتحرش ومن قدرتهم عىل التمييز بينه 
وبني املجاملة أعىل من نسب اإلناث من مجموع اإلناث. وتبني 
بأن واحد من كل خمسة أفراد ذكوراً وإناثاً غري متأكد فيام إذا 

كان القانون يعاقب عىل فعل التحرش )%20 تقريباً(. 

)جدول  التعليمي  واملستوى  املعرفة  بني  ما  الربط  تم  ما  وإذا 
5-2(، فإن املعرفة بالتحرش ترتفع كلام إرتفع املستوى التعليمي، 
فكان هنالك فقط %25 من الذكور األميني و %75 من اإلناث 
األميات يعرفون ما هو التحرش، يف مقابل %90.7 من الذكور 
و %91.5 من اإلناث من حملة الشهادات الجامعية يعرفون ما 

هو التحرش.

كذلك األمر بخصوص التمييز ما بني التحرش واملجاملة، حيث 
إستطاع %50 من األميني و %44 من األميات فقط التمييز بني 
األمرين، فيام إستطاع %81.4 من الذكور و %92 من اإلناث 

من حملة الشهادات الجامعية التمييز بينهام.

جدول )5-2( النسبة املئوية ألفراد العينة الذين أجابوا “نعم” عىل أسئلة املعرفة التالية حسب املستوى التعليمي

املستوى التعليميالجنس

جامعيدبلومثانوي فأقلأميالذكور

%90.7%81.3%74.5%25هل تعرف ما هو التحرش؟

%81.4%66.7%68.8%50أستطيع التمييز بني التحرش واملجاملة

%78.9%54.8%67.4%50التحرش فعل يعاقب عليه القانون

جامعيدبلومثانوي فأقلأمياإلناث

%91.5%83.7%85%75هل تعرف ما هو التحرش؟

%92%78.8%83.3%44أستطيع التمييز بني التحرش واملجاملة

%70.1%58.2%67%67التحرش فعل يعاقب عليه القانون
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ومل يكن هنالك فروقات كبرية بني مختلف املستويات التعليمية 
فيام يتعلق مبعرفة أن القانون يعاقب عىل التحرش من عدمه. 
كام أن النسب جاءت متقاربة ما بني الذكور واإلناث يف هذا 

الجانب.

ومن حيث الجنسية )جدول 5-3(، فقد تبني بأن نسبة األردنيني 
هو  ما  يعرفون  الذكور(  األردنيني  مجموع  من   84%( الذكور 
مجموع  من   76%( األردنيني  غري  نسبة  من  أكرث  التحرش 
مجموع  من   89%( األردنيات  وكذلك  الذكور(،  األردنيني  غري 
األردنيات( يعرفن أكرث  من غري األردنيات )%85.3 من مجموع 

غري األردنيات( ما هو التحرش.

جدول )5-3( النسبة املئوية ألفراد العينة الذين أجابوا “نعم” عىل أسئلة املعرفة التالية حسب الجنسية

الجنسيةالجنس

غري أردينأردينالذكور

%76%84هل تعرف ما هو التحرش؟

%74.1%73.8أستطيع التمييز بني التحرش واملجاملة

%74.1%68.3التحرش فعل يعاقب عليه القانون

غري أردنيةأردنيةاإلناث

%85.3%89هل تعرف ما هو التحرش؟

%85.7%86.5أستطيع التمييز بني التحرش واملجاملة

%69.6%68.1التحرش فعل يعاقب عليه القانون

يعاقب  القانون  بأن  يعرفون  الذكور  األردنيني من  أن غري  إال 
عىل هذا الفعل )%74.1( أكرث من الذكور األردنيني )68.3%(، 
ومل يكن هنالك فروقات تذكر بني األردنيات وغري األردنيات 

يف هذا املجال )%68.1 و %69.6 عىل التوايل(.

ومن حيث مكان اإلقامة وفقاً لألقاليم )جدول 5-4(، فإن أفراد 
العينة الذكور املقيمني يف إقليم الوسط لديهم معرفة بالتحرش 
وإقليم   )77%( الشامل  إقليم  املقيمني يف  أكرث من   )89.1%)
إقليم  يف  املقيامت  اإلناث  أن  حني  يف   .)66.7%( الجنوب 
الجنوب )%94( لديهن معرفة بالتحرش أكرث من املقيامت يف 

إقليم الوسط )%89.8( وإقليم الشامل )85.1%).

وكانت نسبة الذكور املقيمني يف الوسط والذين مييزون ما بني 
التحرش واملجاملة هي أعىل )%76.8( من نسبة الذكور الذين 
نسبة  كانت  فيام  والجنوب.  الشامل  إقليمي  يف  ذلك  مييزون 
التحرش  بني  ما  مييزن  والاليت  الجنوب  يف  املقيامت  اإلناث 
واملجاملة األعىل )%97( من نسبة اإلناث الاليت مييزن ذلك يف 

إقليمي الشامل والوسط.

واإلناث   )76.9%( الجنوب  إقليم  يف  الذكور  نسبة  أن  كام 
املقيامت يف الجنوب أيضاً )%80( األعىل بني النسب يف باقي 
األقاليم بخصوص املعرفة املتعلقة بتجريم فعل التحرش قانوناً. 

جدول )5-4( النسبة املئوية ألفراد العينة الذين أجابوا “نعم” عىل أسئلة املعرفة التالية حسب اإلقليم

اإلقليمالجنس

الجنوبالوسطالشاملالذكور

%66.7%89.1%77هل تعرف ما هو التحرش؟

%66.7%76.8%71.2أستطيع التمييز بني التحرش واملجاملة

%76.9%69.1%67.1التحرش فعل يعاقب عليه القانون

الجنوبالوسطالشاملاإلناث

%94%89.8%85.1هل تعرف ما هو التحرش؟

%97%87%83.9أستطيع التمييز بني التحرش واملجاملة

%80%66%66.4التحرش فعل يعاقب عليه القانون



دراسة حول ظاهرة التحرش يف االردن41

ومن حيث الحالة االجتامعية )جدول 5-5(، فإن النسبةاألعىل 
فئة  بني  كانت  التحرش  هو  ما  يعرفون  الذين  الذكور  من 
الذين مييزون  الذكور  بني  األعىل  والنسبة   ،)100%( املطلقني 
ما بني التحرش واملجاملة كانت يف فئة العزاب )%79.3(، فيام 
يعاقب  القانون  بأن  املتزوجني األعىل ممن يعرفون  كانت فئة 

عىل فعل التحرش.

أما اإلناث املطلقات فكانت نسبتهن األعىل بني الاليت يعرفن ما 

هو التحرش )%92.1(، وكذلك كن األعىل بني الاليت يعرفن أن 
القانون يعاقب عىل فعل التحرش )%68.9(، والعزباوت األعىل 

بني الاليت مييزن ما بني التحرش واملجاملة )89.5%).

ومل يكن هنالك فروقات كبرية بني مختلف املستويات التعليمية 
فيام يتعلق مبعرفة أن القانون يعاقب عىل التحرش من عدمه. 
كام أن النسب جاءت متقاربة ما بني الذكور واإلناث يف هذا 

الجانب.

جدول )5-5( النسبة املئوية ألفراد العينة الذين أجابوا “نعم” عىل أسئلة املعرفة التالية حسب الحالة االجتامعية

الحالة االجتامعيةالجنس

أرملمطلقمتزوجأعزبالذكور

%75%100%82.6%78.2هل تعرف ما هو التحرش؟

%25%57.1%69.6%79.3أستطيع التمييز بني التحرش واملجاملة

%25%28.6%73.3%71.3التحرش فعل يعاقب عليه القانون

أرملةمطلقةمتزوجةعزباءاإلناث

%71.4%92.1%85%90هل تعرف ما هو التحرش؟

%71.4%89.1%81.5%89.5أستطيع التمييز بني التحرش واملجاملة

%50%68.9%67.9%67.4التحرش فعل يعاقب عليه القانون

جدول )5-6( النسبة املئوية ألفراد العينة الذين أجابوا “نعم” عىل أسئلة املعرفة التالية حسب العمل

العملالجنس

متقاعديعملطالبرب منزلعاطل عن العملالذكور

%100%85.5%82.6%0%75هل تعرف ما هو التحرش؟

%33.3%71.4%88%0%73أستطيع التمييز بني التحرش واملجاملة

%66.7%66.2%73.1%50%71.4التحرش فعل يعاقب عليه القانون

متقاعدةتعملطالبةربة منزلعاطلة عن العملاإلناث

%75%88.4%91.4%82.1%85.7هل تعرف ما هو التحرش؟

%42.9%82.7%94.3%81%85أستطيع التمييز بني التحرش واملجاملة

%42.9%63%72.5%69.2%64.9التحرش فعل يعاقب عليه القانون

ومن حيث العمل )جدول 5-6(، فإن النسبة األعىل من الذكور 
املتقاعدين  فئة  بني  كانت  التحرش  هو  ما  يعرفون  الذين 
بني  ما  مييزون  الذين  الذكور  بني  األعىل  والنسبة   ،)100%)
التحرش واملجاملة كانت يف فئة الطالب )%88(، وأيضاً كانت 
فئة الطالب األعىل ممن يعرفون بأن القانون يعاقب عىل فعل 

التحرش )73.1%).

وبالنسبة لإلناث فقد كانت فئة الطالبات األعىل يف املعرفة حول 
التحرش )%91.4(، والتمييز بني التحرش واملجاملة )94.3%(، 

وأن التحرش يعاقب عليه القانون )72.5%(. 

وبحسب الفئات العمرية )جدول 5-7(، فإن النسبة األعىل من 
الذكور الذين يعرفون ما هو التحرش كانت بني فئة 56 عاماً 
فاكرث )%100(، والنسبة األعىل بني الذكور الذين مييزون ما 
 ،)81.4%( عاماً   35-19 فئة  كانت يف  واملجاملة  التحرش  بني 
فيام كانت فئة 56 عاماً فأكرث األعىل ممن يعرفون بأن القانون 

يعاقب عىل فعل التحرش )100%).

املعرفة  يف  األعىل  عاماً   35-19 لإلناث  العمرية  الفئة  وكانت 
بالتحرش )%89( والتمييز بني التحرش واملجاملة )%88(، أما 
يعاقب  القانون  فكانت األعىل يف معرفة أن  15-18 عاماً  فئة 
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عىل التحرش )78.3%).

جدول )5-7( النسبة املئوية ألفراد العينة الذين أجابوا “نعم” عىل أسئلة املعرفة التالية حسب الفئات العمرية

الفئات العمريةالجنس

56 فأكرث36-1955-1535-18الذكور

%100%92.9%81%28.6هل تعرف ما هو التحرش؟

%0%56.7%81.4%28.6أستطيع التمييز بني التحرش واملجاملة

%100%60%72.7%42.9التحرش فعل يعاقب عليه القانون

56 فأكرث36-1955-1535-18اإلناث

%83.3%85.7%89%82.6هل تعرف ما هو التحرش؟

%50%80.5%88%87أستطيع التمييز بني التحرش واملجاملة

%20%63.2%67.5%78.3التحرش فعل يعاقب عليه القانون

جدول )5-8( النسبة املئوية ألفراد العينة الذين أجابوا “نعم” عىل أسئلة املعرفة التالية حسب دخل األرسة الشهري

الدخلالجنس

ال أعرف2000 دينار فأكرثما بني 800-8002000 دينار فأقلالذكور

%70.8%100%94.4%78.4هل تعرف ما هو التحرش؟

%60%83.3%83.3%72.7أستطيع التمييز بني التحرش واملجاملة

%45.8%75%66.7%76التحرش فعل يعاقب عليه القانون

ال أعرف2000 دينار فأكرثما بني 800-8002000 دينار فأقلاإلناث

%83.6%91.9%94.7%86.7هل تعرف ما هو التحرش؟

%84.3%97.6%93%83.6أستطيع التمييز بني التحرش واملجاملة

%73.5%78.6%68.5%65.2التحرش فعل يعاقب عليه القانون

جدول )5-9( النسبة املئوية ألفراد عينة ضحايا التحرش الذين أجابوا “نعم” عىل أسئلة املعرفة التالية حسب عدد أفراد األرسة

عدد أفراد األرسةالجنس

أكرث من 10 أفراد6-10 أفراد3-5 أفراد1-2 فردالذكور

%50%89.4%77.2%72.7هل تعرف ما هو التحرش؟

%62.5%76.6%70.2%64.3أستطيع التمييز بني التحرش واملجاملة

%75%71.1%62.5%57.1التحرش فعل يعاقب عليه القانون

أكرث من 10 أفراد6-10 أفراد3-5 أفراد1-2 فرداإلناث

%86.8%89.4%87.5%87.1هل تعرف ما هو التحرش؟

%73.8%89.8%85.6%83.2أستطيع التمييز بني التحرش واملجاملة

%57.9%66.6%63.2%76التحرش فعل يعاقب عليه القانون

من  األعىل  النسبة  فإن   ،)8-5 )جدول  األرسة  دخل  وبحسب 
دخل  الذين  بني  كانت  التحرش  هو  ما  يعرفون  الذين  الذكور 
األعىل  والنسبة   ،)100%( فأكرث  ديناراً   2000 الشهري  أرسهم 
بني الذكور الذين مييزون ما بني التحرش واملجاملة كانت يف 
فئتي الدخل 800-2000 ديناراً و 2000 ديناراً فأكرث )83.3%(، 
فيام كانت فئة الدخل الشهري لألرسة 800 ديناراً فأقل األعىل 

ممن يعرفون بأن القانون يعاقب عىل فعل التحرش.

أما اإلناث فإن فئة الدخل 800-2000 ديناراً كانت األعىل يف 
معرفة التحرش )%94.7(، وفئة الدخل 2000 ديناراً فأكرث 

ويف   ،)93%( واملجاملة  التحرش  بني  ما  التمييز  يف  األعىل 
معرفة أن القانون يعاقب عىل التحرش )78.6%).

النسبة األعىل  فإن   ،)9-5 أفراد األرسة )جدول  عدد   وبحسب 
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من الذكور الذين يعرفون ما هو التحرش كانت بني فئة األرسة 
بني  األعىل  كذلك   ،)89.4%( أفراد   10-6 أفرادها  عدد  التي 
الذكور الذين مييزون ما بني التحرش واملجاملة )%76.6(، فيام 
كانت فئة “أكرث من 10 أفراد” األعىل ممن يعرفون بأن القانون 

يعاقب عىل فعل التحرش من عدمه )75%(. 

كذلك الحال بالنسبة لإلناث الاليت أفراد أرسهن ما بني 10-6 
أفراد فكن األعىل يف املعرفة بالتحرش )%89.4(، واألعىل يف 
فرد”   2-1“ فئة  أما   ،)89.8%( واملجاملة  التحرش  التمييز بني 
التحرش  عىل  يعاقب  القانون  أن  معرفة  يف  األعىل  فكانت 

.(76%)

يتضح من الجدول رقم )5-10( بأن أكرث الوسائل التي من خاللها 
عرف أفراد عينة الدراسة عن التحرش هي اإلنرتنت ومواقع 

االستجابات  مجموع  من  مئوية  بنسبة  االجتامعي  التواصل 
(%28(، تالها التلفزيون واإلذاعة بنسبة مئوية بلغت )18.4%( 
بنسبة  األصدقاء  طريق  عن  ثم  االستجابات،  مجموع  من 
و)9.4%(   ،)14.6%( والعائلة  األهل  من  ثم   ،)14.6%( مئوية 
أخري  وكمصدر   ،)8.5%( الزمالء  ومن  واملعلامت،  املعلمني  من 

للمعرفة حول التحرش )%6.5( من الكتب املدرسة. 

جدول )5-10( النسبة املئوية ألفراد عينة ضحايا التحرش وفقا لوسيلة معرفتهم بالتحرش وحسب الجنس

وسيلة التعرف عىل موضوع التحرش
االناثالذكورالكيل

العددالعددالعدد

%32215.1%3511.1%36514.6أهيل وعائلتي

%30514.3%5316.9%36614.6أصدقايئ

%1768.3%3210.2%2128.5زماليئ

%1386.5%206.4%1626.5الكتب املدرسية

%2069.7%258%2399.5املعلمني واملعلامت

%39318.5%5417.2%45918.3التلفزيون واإلذاعة

%58527.5%9429.9%69827.9اإلنرتنت ومواقع التواصل اإلجتامعي

ً %20.1%10.3%30.1مل أعرف أبدا

أما فيام يتعلق بالسلوكيات واألفعال التي تعتري تحرشاً )جدول 
5-11(، فإن النسبة األكرب من إستجابات عينة الدراسة إعتربت 
من   )45.8%( مئوية  وبنسبة  تحرشا  يعترب  ذُكر  ما  جميع  أن 
الجسد”  من  جزء  أي  “ملس  ثانياً  حل  حني  يف  استجاباتهم، 
بنسبة مئوية بلغت )%14.9( وثالثاً “املالحقة يف الطريق” بنسبة 

مئوية بلغت )%11.5(، ثم تعليقات متتدح الجسد بنسبة مئوية 
الربيد  أفالم فاضحة اىل  أو  “إرسال صور  و   ،)10.7%( بلغت 
“الغمر”  أخرياً  حل  فيام   ،)9.9%( مئوية  بنسبة  االلكرتوين” 

بنسبة )%6.1( بصفته سلوك تحرش.

جدول )5-11( النسبة املئوية ألفراد عينة ضحايا التحرش وفق السلوكيات واألفعال التي تعترب تحرشاً وحسب الجنس

السلوكيات واألفعال التالية تعترب تحرشاً
االناثالذكورالكيل

العددالعددالعدد

%15311.7%2411.7%18011.6املالحقة يف الطريق

%14411%209.8%16610.7تعليقات متتدح الجسد

%19214.6%3416.6%23114.9ملس أي جزء من الجسد

%796%157.3%956.1الغمز

%1279.7%2512.2%1549.9إرسال صور أو أفالم فاضحة اىل الربيد االلكرتوين

%120.9%42%161ال يشء مام ذكر

%60446.1%8340.5%71245.8كل ما ذكر

إستجابات وفيام يتعلق باألشخاص الذين يرتكبون سلوكيات وأفعال التحرش  من  األكرب  النسبة  بأن  تبني  فقد   ،)12-5 )جدول 
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يرتكبوا  املذكورين  األشخاص  جميع  أن  اعتربت  الدراسة  عينة 
التحرش، وبنسبة مئوية )%37.7( من إستجاباتهم، يف حني حل 
ثانياً “الغرباء” بنسبة مئوية بلغت )%26.3( وثالثاً “زمالء العمل 
)%11.1(، فاملدراء والديرات  بلغت  بنسبة مئوية  الدراسة”   أو 

واملراجعات”  “املراجعني  ثم   ،)7.3%( األصدقاء  ثم   ،)7.6%)
(%6.8(، يف حل أخرياً “أفراد األرسة واألقارب” بنسبة )3.3%( 

كأشخاص ميكن أن يرتكبوا فعل التحرش.

جدول )5-12( النسبة املئوية ألفراد عينة ضحايا التحرش وفق مرتكبي السلوكيات واألفعال التي تعترب تحرشاً وحسب الجنس

من يرتكب التحرش برأيك / برأيِك
االناثالذكورالكيل

العددالعددالعدد

%423.4%52.6%503.4أفراد األرسة واألقارب

%13611%2512.8%16411.1زمالء العمل أو الدراسة

%877%115.6%1006.8املراجعني واملراجعات

%937.5%168.2%1127.6املدراء واملديرات

%897.2%189.2%1087.3األصدقاء

%33226.7%4422.6%38826.2الغرباء

%46337.3%7639%55737.7كل ما ذكر

وحسب مكان وقوع أفعال وسلوكيات التحرش )جدول 13-5(، 
أن  اعتربت  الدراسة  عينة  استجابات  من  األكرب  النسبة  فأن 
 )37.1%( مئوية  وبنسبة  األماكن”،  “جميع  يف  يقع  التحرش 
من استجاباتهم، يف حني حل ثانياً “يف األماكن العامة” )مثل 
املوالت / الشوارع / املواصالت العامة / الحفالت العامة( بنسبة

 مئوية بلغت )%28.3( وثالثاً يف “أماكن العمل أو الدراسة” بنسبة 
مئوية بلغت )%15.8(، ثم يف “الفضاء االلكرتوين” )15.6%(، 
فيام حل أخرياً “املنزل” بنسبة )%3.1(  من استجاباتهم كمكان 

قد يقع فيه التحرش.

جدول )5-13( النسبة املئوية ألفراد عينة ضحايا التحرش وفق مكان إرتكاب التحرش وحسب الجنس

االناثالذكورالكيلمكان وقوع التحرش

العددالعددالعدد

%393.1%84.1%483.2يف املنزل

%35628.3%5327.5%42328.3يف األماكن العامة 

%20116%2915%23615.8يف أماكن العمل أو الدراسة

%19915.8%2714%23415.6يف الفضاء االلكرتوين

%46336.8%7639.4%55637.1يف كل ما ذكر

5-2 املعرفة العامة ملرتكبي التحرش

أغلب أفراد مرتكبي التحرش الجنيس يعرفون “ما هو التحرش” 
وبنسبة %84 تقريباً، وأفاد %83 منهم بأنهم  يستطيعون التمييز 
بأن  يعرفون  الذين  نسبة  أن  إال  واملجاملة،  التحرش  بني  ما 

القانون األردين يعاقب عىل التحرش فكانت بحدود 68%.

)جدول  التعليمي  واملستوى  املعرفة  بني  ما  الربط  تم  ما  وإذا 
5-14(، فإن جميع األميني من الجنسني يعرفوا عن التحرش، 
وعددهم أربعة مستجيبني فقط، يف حني بلغت النسبة املئوية 
 ،)90.5%( الذكور  التحرش من  يعرفون عن  الذين  للجامعيني 
ولالناث )%86.1(، أما فيام يتعلق مبن مستوى تعليمهم الثانوي 
ولالناث   )84.7%( للذكور  املئوية  النسبة  بلغت  فقد  وأقــل 
الذكور  من  الدبلوم  درجة  لحملة  بلغت  حني  يف   ،)76.5%)

(%89.2( ولالناث )85.7%).

االناث  من   )91.4%( و  الذكور  من   )84.3%( بأن  يتضح  كام 
بني  ما  التمييز  من  يتمكنوا  جامعية  درجات  عىل  الحاصلني 
الغالبية  بأن  تبني  كام  املديح(،  أو  )االطراء  واملجاملة  التحرش 
يستطيعوا  العلمية  الدرجات  وبكافة  الجنسني  كال  من  العظمى 
الذكور  من  التمييز  يستطيعوا  ملن  النسبة  بلغت  حيث  التمييز، 
االميني )%66.7(  ولالميات )%100(، اما الثانوي وأقل اضافة 
للذكور  التوايل  بلغت نسبتهم من فئتهم عىل  الدبلوم فقد  اىل 

(%79.7، %78.9(، ولالناث )88.9%‘ 71.4%).

اما فيام يتعلق مبعرفتهم بأن التحرش فعل يعاقب عليه القانون 
االردين، فقد تبني بأن جميع الفئات كانت نسبة الذين يعرفوا 

بذلك أكرث من الذين ال يعرفوا.
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جدول )5-14( النسبة املئوية لعينة مرتكبي التحرش الذين أجابوا “نعم” عىل أسئلة املعرفة التالية حسب املستوى التعليمي

املستوى التعليميالجنس

جامعيدبلومثانوي فأقلأميالذكور

%90.5%89.2%84.7%100هل تعرف ما هو التحرش؟

%85.3%78.9%79.7%66.7أستطيع التمييز بني التحرش واملجاملة

%73%55.3%52.1%66.7التحرش فعل يعاقب عليه القانون

جامعيدبلومثانوي فأقلأمياإلناث

%86.1%85.7%76.5%100هل تعرف ما هو التحرش؟

%91.4%71.4%88.9%100أستطيع التمييز بني التحرش واملجاملة

%76.5%85.7%66.7%100التحرش فعل يعاقب عليه القانون

للذكور  املئوية  النسبة  أن   ،)15-5 )جدول  الجنسية  ومن حيث 
 ،)89.7%( التحرش  عن  يعرفون  الذين  االردنية  الجنسية  من 
وللذكور من الجنسية غري االردنية )%94.9(، فيام بلغت لالناث 
عينة  أفراد  معرفة  يعني  مام   ،)85.7%  ،82.4( التوايل  عىل 
أكرث  بفئتهم  بالتحرش مقارنة  الجنسيات األخرى  الدراسة من 

من الجنسية االردنية ولكال الجنسني.

اما فيام يتعلق باستطاعتهم التمييز بني التحرش واملجاملة فقد 
بلغت النسبة املئوية للذكور من الجنسية االردنية الذين يستطيعوا 
وللذكور  فئتهم،  من   )85.5%( واملجاملة  التحرش  بني  التمييز 
بلغت  فيام  فئتهم،  من   )86.8%( االردنية  غري  الجنسية  من 

لالناث عىل التوايل )88.2، %85.7( من فئتهن، مام يعني متكن 
التمييز  من  أكرث  األخرى  الجنسيات  من  الدراسة  عينة  أفراد 
بني التحرش واملجاملة مقارنة بفئتهم أكرث من الجنسية االردنية 
الجنسيات  عىل  األردنيات  تغلبت  حني  يف  للذكور،  بالنسبة 

األخرى من حيث التمييز.

يف حني كانت نسبة األردنيون الذين يعرفوا بان التحرش فعل 
يعاقب عليه القانون األردين )%67.8( مقارنة بـ )%47.4( من 
بـ )%100( من  غري االردنني، و)%74( من االردنيات مقارنة 

غري االردنيات.

جدول )5-15( النسبة املئوية لعينة مرتكبي التحرش الذين أجابوا “نعم” عىل أسئلة املعرفة التالية حسب الجنسية

الجنسيةالجنس

غري أردينأردينالذكور

%94.9%89.7هل تعرف ما هو التحرش؟

%86.8%85.5أستطيع التمييز بني التحرش واملجاملة

%47.4%67.8التحرش فعل يعاقب عليه القانون

غري أردنيةأردنيةاإلناث

%85.7%82.4هل تعرف ما هو التحرش؟

%85.7%88.2أستطيع التمييز بني التحرش واملجاملة

%100%74التحرش فعل يعاقب عليه القانون

جدول )5-17( النسبة املئوية لعينة مرتكبي التحرش الذين أجابوا “نعم” عىل أسئلة املعرفة التالية حسب الحالة االجتامعية

الحالة االجتامعيةالجنس

أرملمطلقمتزوجأعزبالذكور

%66.7%100%91.8%87.3هل تعرف ما هو التحرش؟

%33.3%77.8%87.3%82.6أستطيع التمييز بني التحرش واملجاملة

%66.7%55.6%63.5%66.5التحرش فعل يعاقب عليه القانون

أرملةمطلقةمتزوجةعزباءاإلناث

%100%67%90%81.1هل تعرف ما هو التحرش؟



دراسة حول ظاهرة التحرش يف االردن46

%100%100%100%81.1أستطيع التمييز بني التحرش واملجاملة

%100%100%75%73التحرش فعل يعاقب عليه القانون

فإن   ،)16-5 )جدول  لألقاليم  وفقاً  اإلقامة  مكان  حيث  ومن 
النسبة األكرب من عينة الدراسة ذكوراً وإناثاً ومن كافة االقاليم 
يعرفوا عن التحرش ويستطيعوا التمييز بني التحرش واملجاملة، 

القانون  عليه  يعاقب  فعل  التحرش  بأن  معرفتهم  اىل  اضافة 
األردين.

جدول )5-16( النسبة املئوية لعينة مرتكبي التحرش الذين أجابوا “نعم” عىل أسئلة املعرفة التالية حسب اإلقليم

اإلقليمالجنس

الجنوبالوسطالشاملالذكور

%73.7%91.4%86.7هل تعرف ما هو التحرش؟

%90%83.7%77.3أستطيع التمييز بني التحرش واملجاملة

%84.2%65.1%56التحرش فعل يعاقب عليه القانون

الجنوبالوسطالشاملاإلناث

%100%89.5%80.6هل تعرف ما هو التحرش؟

%100%90%88.6أستطيع التمييز بني التحرش واملجاملة

%100%75%76.5التحرش فعل يعاقب عليه القانون

النسبة  فإن   ،)17-5 )جدول  االجتامعية  الحالة  حيث  ومن 
الحاالت  كافة  ومن  وإناثاً  ذكــوراً  الدراسة  عينة  من  األكرب 
التحرش  التمييز بني  التحرش ويستطيعوا  يعرفوا عن  الزوجية 
التحرش فعل يعاقب عليه  واملجاملة، اضافة اىل معرفتهم بأن 

القانون األردين، ما عدا الذكور األرامل فقد كانت نسبة الذين 
بـ  مقارنة   )66.7%( واملجاملة  التحرش  بني  منهم  مييزوا  ال 

(%33.3( ممن مييزون.

جدول )5-18( النسبة املئوية لعينة مرتكبي الذين أجابوا “نعم” عىل أسئلة املعرفة التالية حسب العمل

العملالجنس

متقاعديعملطالبرب منزلعاطل عن العملالذكور

%100%87%86.4%100%93.3هل تعرف ما هو التحرش؟

%50%84%79.3%66.7%85.1أستطيع التمييز بني التحرش واملجاملة

%33.3%61%67.8%50%74.5التحرش فعل يعاقب عليه القانون

متقاعدةتعملطالبةربة منزلعاطلة عن العملاإلناث

%100%91.3%79%88%80هل تعرف ما هو التحرش؟

%100%100%73.7%100%91أستطيع التمييز بني التحرش واملجاملة

%100%71%73.7%88%82التحرش فعل يعاقب عليه القانون

وبحسب دخل األرسة، فإن النسبة األكرب من عينة الدراسة ذكوًرا 
واناثا ومن كافة الدخول يعرفوا عن التحرش ويستطيعوا التمييز 
بني التحرش واملجاملة، اضافة اىل معرفتهم بأن التحرش فعل 

يعاقب عليه القانون األردين.

األكرب  النسبة  5-19(، فإن  أفراد األرسة )جدول  عدد  وبحسب 
من عينة الدراسة ذكوراً وإناثاً ومن كافة أحجام األرس يعرفوا 
عن التحرش ويستطيعوا التمييز بني التحرش واملجاملة، اضافة 

اىل معرفتهم بأن التحرش فعل يعاقب عليه القانون األردين.
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جدول )5-19( النسبة املئوية لعينة مرتكبي التحرش الذين أجابوا “نعم” عىل أسئلة املعرفة التالية حسب عدد أفراد األرسة

عدد أفراد األرسةالجنس

أكرث من 10 أفراد6-10 أفراد3-5 أفراد1-2 فردالذكور

%100%92.8%85.6%93.9هل تعرف ما هو التحرش؟

%100%92.7%77.1%74.3أستطيع التمييز بني التحرش واملجاملة

%75%70.4%58.8%66.7التحرش فعل يعاقب عليه القانون

أكرث من 10 أفراد6-10 أفراد3-5 أفراد1-2 فرداإلناث

%100%89.5%77.3%85.7هل تعرف ما هو التحرش؟

%100%84.2%91.3%100أستطيع التمييز بني التحرش واملجاملة

%100%73.7%63.6%100التحرش فعل يعاقب عليه القانون

النسبة األكرب من عينة  5-18(، فإن  العمل )جدول  ومن حيث 
الدراسة ذكوراً وإناثاً ومن كافة الوظائف يعرفوا عن التحرش 

ويستطيعوا التمييز بني التحرش واملجاملة، اضافة اىل معرفتهم 
بأن التحرش فعل يعاقب عليه القانون األردين

جدول )5-20( النسبة املئوية لعينة مرتكبي التحرش الذين أجابوا “نعم” عىل أسئلة املعرفة التالية حسب الفئات العمرية

الفئات العمريةالجنس

56 فأكرث36-1955-1535-18الذكور

%100%91.7%88.4%84.6هل تعرف ما هو التحرش؟

%80%80.6%82.8%85.7أستطيع التمييز بني التحرش واملجاملة

%100%60%65.5%50التحرش فعل يعاقب عليه القانون

56 فأكرث36-1955-1535-18اإلناث

%100%71.4%85%100هل تعرف ما هو التحرش؟

%100%83.3%89%100أستطيع التمييز بني التحرش واملجاملة

%100%66.7%75.5%100التحرش فعل يعاقب عليه القانون

وبحسب الفئات العمرية )جدول 5-20(، فإن النسبة األكرب من 
عينة الدراسة ذكوراً وإناثاً ومن كافة أحجام األرس يعرفوا عن 
التحرش ويستطيعوا التمييز بني التحرش واملجاملة، اضافة اىل 

معرفتهم بأن التحرش فعل يعاقب عليه القانون األردين.

وبحسب وسيلة التعرف عىل موضوع التحرش )جدول 21-5(، 
فإن أكرث الوسائل التي من خاللها عرفوا افراد عينة الدراسة 
التواصل االجتامعي بنسبة  التحرش هي اإلنرتنت ومواقع  عن 

طريق  عن  تالها   ،)26.4%( االستجابات  مجموع  من  مئوية 
األصدقاء بنسبة مئوية )%21.1(، ثم التلفزيون واإلذاعة بنسبة 
مئوية بلغت )%15.6( من مجموع االستجابات، ثم )%11.9( من 
الزمالء، و)%11.1( من االهل والعائلة، و)%7.2( من املعلمني 
واملعلامت، و وكمصدر أخري للمعرفة حول التحرش )%6.4( من 

الكتب املدرسة.

جدول )5-21( النسبة املئوية لعينة مرتكبي التحرش وفقا لوسيلة معرفتهم بالتحرش وحسب الجنس

االناثالذكورالكيلوسيلة التعرف عىل موضوع التحرش

العددالعددالعدد

%2113.9%6610.6%8711.1أهيل وعائلتي

%2415.9%13922.3%16621.1أصدقايئ

%96%8313.3%9411.9زماليئ

%149.3%355.6%506.4الكتب املدرسية

%149.3%426.7%577.2املعلمني واملعلامت
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%2415.9%9615.4%12315.6التلفزيون واإلذاعة

%4529.8%16025.7%20826.4اإلنرتنت ومواقع التواصل اإلجتامعي

ً %00%20.3%20.3مل أعرف أبدا

من  فتبني  تحرشاً،  تعترب  التي  والسلوكيات  األفعال  وبحسب 
الجدول )5-22( أن النسبة األكرب من استجابات عينة الدراسة 
اعتربت ان جميع ما ذُكر يعترب تحرشا وبنسبة مئوية )39.7%( 
الجسد  من  أي جزء  ثانيا ملس  استجاباتهم، يف حني حل  من 
و  الجسد  متتدح  تعليقات  وثالثا   )16.4%( بلغت  مئوية  بنسبة 

املالحقة يف الطريق وإرسال صور أو أفالم فاضحة اىل الربيد 
 )8.3%( بنسبة  الغمر  أخريًا  وحل  متقاربة،  بنسب  االلكرتوين 

بصفته سلوك تحرش.

جدول )5-22( النسبة املئوية لعينة مرتكبي التحرش وفق السلوكيات واألفعال التي تعترب تحرشاً وحسب الجنس

تعترب  التالية  واألفعال  السلوكيات 
تحرشاً

االناثالذكورالكيل

العددالعددالعدد

%1615.5%4710.8%6411.8املالحقة يف الطريق

%1110.7%5412.4%6511.9تعليقات متتدح الجسد

%1413.6%7517.2%8916.4ملس أي جزء من الجسد

%109.7%358%458.3الغمز

اىل  أفالم فاضحة  أو  إرسال صور 
الربيد االلكرتوين

6311.6%5312.2%109.7%

%11.0%10.2%20.4ال يشء مام ذكر

%4139.8%17039.1%21639.7كل ما ذكر

من  التحرش  يرتكبوا  أن  ميكن  الذين  األشخاص  وبحسب 
وجهة نظر مرتكبي التحرش، فتبني من الجدول )5-23( أن 

جميع  ان  اعتربت  الدراسة  عينة  استجابات  من  األكرب  النسبة 
األشخاص املذكورين يرتكبوا التحرش، وبنسبة مئوية )40.2%( 
من استجاباتهم، يف حني حل ثانيا الغرباء بنسبة مئوية بلغت 

بلغت  مئوية  بنسبة  الدراسة  أو  العمل  زمالء  وثالثًا   )17%)
 ،)8.9%( والديرات  فاملدراء   ،)11.4%( األصدقاء  ثم   ،)12%)
أفراد  أخريًا  حل  )%6.9(، يف حني  واملراجعات  املراجعني  ثم 
األرسة واألقارب بنسبة )%3.6( كأشخاص ميكن أن يرتكبوا فعل 

التحرش.

جدول )5-23( النسبة املئوية ألفراد لعينة مرتكبي التحرش وفق مرتكبي السلوكيات واألفعال التي تعترب تحرشاً وحسب 

الجنس

االناثالذكورالكيلمن يرتكب التحرش برأيك / برأيِك

العددالعددالعدد

%32.9%153.8%183.6أفراد األرسة واألقارب

%1413.3%4611.6%6112زمالء العمل أو الدراسة

%65.7%297.3%356.9املراجعني واملراجعات

%1211.4%338.4%458.9املدراء واملديرات

%1312.4%4411.1%5811.4األصدقاء

%2120%6416.2%8617الغرباء

%3634.3%16441.5%20440.2كل ما ذكر
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وبحسب األماكن التي يرتكب فيها التحرش، فتبني من الجدول 
(5-24( أن النسبة األكرب من استجابات مرتكبي التحرش اعتربت 
ان التحرش يقع يف جميع االماكن، وبنسبة مئوية )%42.5( من 
استجاباتهم، يف حني حل ثانيًا يف األماكن العامة )مثل املوالت 

/ الشوارع / املواصالت العامة / الحفالت العامة( بنسبة مئوية 
الدراسة بنسبة مئوية  أو  العمل  بلغت )%22( وثالثًا يف أماكن 
وحل   ،)13.2%( االلكرتوين  الفضاء  يف  ثم   ،)17.1%( بلغت 

أخريًا املنزل بنسبة )%5.10( كمكان قد يقع فيه التحرش.

جدول )5-25( النسبة املئوية لعينة مرتكبي التحرش وفق مكان إرتكاب التحرش وحسب الجنس

االناثالذكورالكيلمكان وقوع التحرش

العددالعددالعدد

%246.4%245.1يف املنزل

%2629.2%7620.4%10322يف األماكن العامة 

%1314.6%6617.7%8017.1يف أماكن العمل أو الدراسة

%1516.9%4712.6%6213.2يف الفضاء االلكرتوين

%3539.3%16042.9%19942.5يف كل ما ذكر
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الفصل السادس :

النتائج العامة لعينة ضحايا 
التحرش الجنيس
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الفصل السادس : النتائج العامة لعينة ضحايا التحرش الجنيس

ملخص الفصل

الجنيس 	  التحرش  إنتشار  ملعدل  املئوية  النسبة   75.9%
بأنواعه املختلفة بني أفراد عينة الدراسة الذين تعرضوا 

لواحد أو أكرث من أفعال وسلوكيات التحرش

الذين 	  الدراسة  عينة  ألفراد  املئوية  النسبة   89.1%
تعرضوا لواحد أو أكرث من أفعال وسلوكيات التحرش 

اإلميايئ

الذين 	  الدراسة  عينة  ألفراد  املئوية  النسبة   88.4%
تعرضوا لواحد أو أكرث من أفعال وسلوكيات التحرش 

اللفظي

الذين 	  الدراسة  عينة  ألفراد  املئوية  النسبة   68.7%
تعرضوا لواحد أو أكرث من أفعال وسلوكيات التحرش 

الجسدي

الذين 	  الدراسة  عينة  ألفراد  املئوية  النسبة   80.8%
تعرضوا لواحد أو أكرث من أفعال وسلوكيات التحرش 

االلكرتوين

الذين 	  الدراسة  عينة  ألفراد  املئوية  النسبة   52.3%
تعرضوا لواحد أو أكرث من أفعال وسلوكيات التحرش 

النفيس

كانت 	  تكراراً  اإلميائية  والسلوكيات  األفعال  أكرث  إن 
“النظر اىل الجسد من أعىل اىل أسفل وبالعكس”

كانت 	  تكراراً  اللفظية  والسلوكيات  األفعال  أكرث  إن 
الوصف بعبارات أو تعليقات غري الئقة مثل يا “بطة” 

أو يا “عسل” أو يا “قمر”

كانت 	  تكراراً  الجسدية  والسلوكيات  األفعال  أكرث  إن 
“اإللتصاق واإلحتكاك بالجسد”

كانت 	  تكراراً  النفسية  والسلوكيات  األفعال  أكرث  إن 
أو  مظهره  عن  أو  شخص  عن  يسء  بشكل  “التحدث 

جسده”

كانت 	  إن أكرث األفعال والسلوكيات االلكرتونية تكراراً 
“تلقي مكاملات خلوية متكررة وغري مرغوب فيها”

املنزل 	  يف  التحرش  إرتكبوا  الذين  األشخاص  أكرث 
األماكن  ويف   ،)11.8%( اآلخرون”  “األقارب  هم 
العامة “الغرباء الذكور” )%52.9(، ويف أماكن العمل 
الفضاء  ويف   ،)29.1%( الذكور”  “الزمالء  والدراسة 

االلكرتوين “الغرباء الذكور” )43.9%).

الجسدي 	  التحرش  يف  املستهدفة  الجسم  إجزاء  أكرث 
يف املنزل كان “كل الجسم” )%20.1(، و “اليدين” يف 
األماكن العامة )%20.9( ويف أماكن العمل والدراسة 

.(22.8)

“مالبس 	  كانت  التحرش  وقوع  وقت  الضحايا  مالبس 
عادية قصرية أو ضيقة” يف املنزل )%42(، و “مالبس 
عادية مع حجاب” يف األماكن العامة )%34.1( ويف 

أماكن العمل والدراسة )35.1%).

الضحايا 	  نظر  وجهة  من  تكراراً  أسباب  ثالثة  أكرث 
التي تؤدي اىل إرتكاب التحرش كانت “ضعف الوازع 
الديني” )%12.9(، و “قلة األخالق” )%11.8( و “سوء 

الرتبية” )10.3%).

6-1 أنواع التحرش الجنيس

معدل  فإن   ،)1-6( وجدول   )2-6( الشكل  يف  مبني  هو  وكام 
اإلنتشار وفقاً ألنواع التحرش املختلفة كانت مرتفعة يف التحرش 
والتحرش   ،)88.4%( اللفظئ  والتحرش   ،)89.1%( اإلميايئ 
الجسدي  التحرش  يف  إنخفضت  فيام   ،)80.8%( االلكرتوين 

(%68.7(، وإنخفضت أكرث يف التحرش النفيس )52.3%).

فأكرث،  عاماً   15 أعامرهم  والذين  الدراسة  عينة  أفراد  بني 
وتعرضوا لواحد أو أكرث من أفعال وسلوكيات التحرش الجنيس 

طيلة فرتة حياتهم بلغت 75.9%.

وأظهرت النتائج أيضاً، عند سؤال أفراد العينة عن تكرار أفعال 
وسلوكيات التحرش خالل آخر 12 شهراً )جدول 6-2(، أن نسبة 
بشكل  املختلفة  بأنواعه  للتحرش  يتعرضون  الذين  العينة  أفراد 
يومي كانت أعالها )%7.5(، ونسبة أفراد العينة الذين يتعرضون 

للتحرش بأنواعه املختلفة بشكل أسبوعي كانت أعالها )8%(، 

للتحرش  يتعرضون  الذين  العينة  ألفراد  نسبة  أعىل  كانت  فيام 
بشكل شهري )8.6%).

وقد كان واضحاً بأن حوايل %30 من أفراد العينة الذي تعرضوا 
للتحرش الجنيس يف آخر 12 شهر، قد تعرضوا له بشكل نادر.
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جدول )6-1( أنواع التحرش الجنيس وعدد األفعال والسلوكيات والتكرارات واألفراد الذين تعرضوا لكل نوع ونسبتهم املئوية 

اىل إجاميل العينة

النسبة املئويةعدد األفرادعدد التكراراتعدد السلوكياتنوع التحرش

%8621193089.1االميايئ

%12810992388.4اللفظي

%6346171768.7الجسدي

%5226654652.3النفيس

%8460984480.8االلكرتوين

جدول رقم )6-2( النسبة املئوية إلستجابات ضحايا التحرش عىل تكرار األفعال والسلوكيات خالل الـ 12 شهراً السابقة160

نادراًشهرياًأسبوعياًيومياًنوع التحرش

%28.7%8.6%8%7.5اإلميايئ

%27.2%8.2%7.2%4.8اللفظي

%29.6%6.6%5.1%2.1الجسدي

%24.7%5.8%3.7%2النفيس

%29.5%7.2%5.5%3االلكرتوين

٪٨٩٫١٪٨٨٫٤٪٨٠٫٨

٪٦٨٫٧٪٥٢٫٣

النسبة املئوية ألفراد عينة الدراسة وأع�رهم ١٥ عاماً فأك� وتعرضوا لواحـد

 أو أك� من أفعـال وسلوكـيات أنـواع التحـرش املختلفـة طيلـة فرتة حياتهـم
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التي يرتكب فيها التحرش )جدول  أما من حيث أكرث األماكن 
6-3(، فإن أكرث أنواع التحرش إنتشاراً يف املنزل هو التحرش 

االلكرتوين )%20(، والتحرش اللفظي األكرث إنتشاراً يف 

األماكن العامة )%79.7( ويف أماكن العمل والدراسة )51.6%(، 
االلكرتوين  الفضاء  يف  إنتشاراً  األكرث  االلكرتوين  والتحرش 

.(59.9%)

جدول رقم )6-3( النسبة املئوية لضحايا التحرش حسب نوع التحرش ومكان حدوثه

الفضاء االلكرتوينأماكن العمل / الدراسةاألماكن العامةاملنزل

%31.7%51.5%77.3%14اإلميايئ

%38.2%51.6%79.7%15.5اللفظي

%17.8%37.6%57.3%11.4الجسدي

%15.8%35.3%32.1%12.3النفيس

%59.9%35.8%32.6%20االلكرتوين

6-1-1 التحرش اإلميايئ

تضمن التحرش  اإلميايئ  8 أفعال وسلوكيات تم سؤال أفراد 
العينة فيام إذا تعرضوا ألي واحدة منها وبأي أماكن سواء أكان 
ذلك يف املنزل أو األماكن العامة أو أماكن العمل / الدراسة أو 

يف الفضاء االلكرتوين.

 )4-6 )الجدول  تكراراً  اإلميائية  والسلوكيات  األفعال  أكرث  إن 
كانت “النظر اىل الجسد من أعىل اىل أسفل وبالعكس” )1140 
منه”  جزء  أي  أو  الجسد  يف  النظر  “تحديق  تالها  تكراراً(، 
(1023 تكراراً(، وأقلها كان “عرض هدايا ذات مضمون جنيس 

أو فاضح” )416 تكراراً(.

وتبني  من الجدول )6-5( بأن :

من 	  لواحد  تعرضوا  الدراسة  عينة  افراد  من   )%41(
سلوكيات التحرش االميايئ الثامنية أو أكرث يف املنزل

لواحد من 	  تعرضوا  الدراسة  افراد عينة  )3.77%( من 
سلوكيات التحرش االميايئ الثامنية أو أكرث يف األماكن 

العامة

لواحد من 	  تعرضوا  الدراسة  افراد عينة  )5.15%( من 
سلوكيات التحرش االميايئ الثامنية أو أكرث يف أماكن 

العمل/ الدراسة

لواحد من 	  تعرضوا  الدراسة  افراد عينة  )7.13%( من 
سلوكيات التحرش االميايئ الثامنية أو أكرث يف الفضاء 

االلكرتوين.

جدول رقم )6-4( أفعال وسلوكيات التحرش اإلميايئ وعدد اإلستجابات )التكرارات( حسب مكان التحرش

عدد االستجابات )التكرارات(الفعل أو السلوك )اإلميايئ(

األماكن املنزل
العامة

اماكن 
العمل / 
الدراسة

الفضاء 
االلكرتوين

املجموع

86647324831140النظر اىل الجسد من أعىل اىل أسفل وبالعكس

58601308561023تحديق النظر يف الجسد أو أي جزء منه

3844422840750إغالق أو إعاقة الطريق أثناء التحرك أو امليش

3848922781835املالحقة والتتبع

3115714286416عرض هدايا ذات مضمون جنيس أو فاضح

40153127213533عرض صور أو فيديو ذات مضمون جنيس أو فاضح

4634520059650عمل حركات إميائية جنسية باليدين أو الجسم

5548826160864عمل تعبريات يف الوجه كالغمز أو تحريك الشفتني

392332418176786211مجموع االستجابات )التكرارات(
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جدول )6-5( ( النسبة املئوية ألفراد عينة ضحايا التحرش الذين تعرضوا لواحد أو أكرث من أفعال وسلوكيات التحرش 
اإلميايئ حسب املكان161

النسبة املئويةعدد أفراد الدراسةمكان فعل التحرش

%14614املنزل

%80777.3األماكن العامة

%53851.5اماكن العمل / الدراسة

%33131.7الفضاء االلكرتوين

160  املعيار: اذا اختار أي فرد من أفراد عينة ضحايا التحرش أي سلوك من سلوكيات التحرش االميايئ الثامنية يتم حسابه.

6-1-2 التحرش اللفظي

تضمن التحرش اللفظي 12 فعالً وسلوكاً تم سؤال أفراد العينة 
فيام إذا تعرضوا ألي واحدة منها وبأي أماكن سواء أكان ذلك 
يف املنزل أو األماكن العامة أو أماكن العمل / الدراسة أو يف 

الفضاء االلكرتوين.

)الجدول  تكراراً  اللفظية  والسلوكيات  األفعال  أكرث  بأن  وتبني 
مثل  الئقة  غري  تعليقات  أو  بعبارات  الوصف  كانت   )6-6
تالها  تكراراً(،   1223( “قمر”  يا  أو  “عسل”  يا  أو  “بطة”  يا 

 862( املظهر”  أو  باملالبس  تتعلق  تعليقات  أو  “إطالق عبارات 

تكراراً(، وأقلها كان “إطالق األكاذيب واإلشاعات الجنسية عن 
الشخص” (477 تكراراً(.

وتبني  من الجدول )6-7( بأن :

لواحد من 	  تعرضوا  الدراسة  افراد عينة  )5.51%( من 
سلوكيات التحرش اللفظي الـ )21( أو أكرث يف املنزل.

لواحد من 	  تعرضوا  الدراسة  افراد عينة  )7.97%( من 
سلوكيات التحرش اللفظي الـ )21( أو أكرث يف األماكن 

العامة.

لواحد من 	  تعرضوا  الدراسة  افراد عينة  )6.15%( من 
سلوكيات التحرش اللفظي الـ )21( أو أكرث يف أماكن 

العمل/ الدراسة.

لواحد من 	  تعرضوا  الدراسة  افراد عينة  )2.83%( من 
سلوكيات التحرش اللفظي الـ )21( أو أكرث يف الفضاء 

االلكرتوين.160

جدول رقم )6-6( أفعال وسلوكيات التحرش اللفظي وعدد اإلستجابات )التكرارات( حسب مكان التحرش

عدد االستجابات )التكرارات(الفعل أو السلوك )اللفظي(

األماكن املنزل
العامة

اماكن 
العمل / 
الدراسة

الفضاء 
االلكرتوين

املجموع

الوصف بعبارات أو تعليقات غري الئقة مثل يا “بطة” أو يا 
“عسل” أو يا “قمر”

576503261901223

4051521646817التصفري مبا يدل عىل التحرش

3236719867664إطالق عبارات أو تعليقات جنسية أو فاضحة حول الجسد

4548025978862إطالق عبارات أو تعليقات تتعلق باملالبس أو املظهر

3432019089633إستخدام تعليقات أو تلميحات جنسية

34190163172559تحويل النقاش أو الحوار اىل نقاش أو حوار جنيس

46195162164567رسد قصص أو نكات ذات طابع جنيس

32161155179527السؤال عن الرغبات وامليول والتاريخ الجنيس

42190189198619توجيه أسئلة شخصية عن الحياة اإلجتامعية والجنسية

3932517072606إصدار أصوات قبالت أو قضم الشفاه

37205154159555الطلب وااللحاح للخروج مع شخص غري مرغوب

42169166100477إطالق األكاذيب واإلشاعات الجنسية عن الشخص

4803767234815148109مجموع االستجابات )التكرارات(
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جدول )6-7( ( النسبة املئوية ألفراد عينة ضحايا التحرش الذين تعرضوا لواحد أو أكرث من أفعال وسلوكيات التحرش اللفظي حسب 
املكان162

النسبة املئويةعدد أفراد الدراسةمكان فعل التحرش

%16215.5املنزل

%83279.7األماكن العامة

%53951.6اماكن العمل / الدراسة

%39938.2الفضاء االلكرتوين

161  املعيار: اذا اختار أي فرد من أفراد عينة ضحايا التحرش أي سلوك من سلوكيات التحرش اللفظي الـ12 يتم حسابه.

6-1-3 التحرش الجسدي

تضمن التحرش الجسدي 6 أفعال وسلوكيات تم سؤال أفراد العينة 
فيام إذا تعرضوا ألي واحدة منها وبأي أماكن سواء أكان ذلك يف 
املنزل أو األماكن العامة أو أماكن العمل / الدراسة أو يف الفضاء 

االلكرتوين.161

)الجدول  تكراراً  الجسدية  والسلوكيات  األفعال  أكرث  بأن  وتبني 
6-8( كانت “اإللتصاق واإلحتكاك بالجسد” )712 تكراراً(، تالها 
كان  وأقلها  تكراراً(،   673(  “ الكتف  اليدين عىل  أو  اليد  “وضع 

“القيام مبعانقة أو تقبيل أو الربت أو التحسيس عىل الجسد “ 

(429 تكراراً(.

وتبني  من الجدول )6-9( بأن :

من 	  لواحد  تعرضوا  الدراسة  عينة  افراد  من   )%4.11(
سلوكيات التحرش الجسدي السته أو أكرث يف املنزل.

من 	  لواحد  تعرضوا  الدراسة  عينة  افراد  من   )%3.75(
األماكن  يف  أكرث  أو  السته  الجسدي  التحرش  سلوكيات 

العامة.
من 	  لواحد  تعرضوا  الدراسة  عينة  افراد  من   )%4.73(

أماكن  يف  أكرث  أو  السته  الجسدي  التحرش  سلوكيات 
العمل/ الدراسة.

من 	  لواحد  تعرضوا  الدراسة  عينة  افراد  من   )%8.71(
الفضاء  يف  أكرث  أو  السته  الجسدي  التحرش  سلوكيات 

االلكرتوين.

جدول رقم )6-8( أفعال وسلوكيات التحرش الجسدي وعدد اإلستجابات )التكرارات( حسب مكان التحرش

الفعل أو السلوك )الجسدي(

عدد االستجابات )التكرارات(

املنزل
األماكن 
العامة

اماكن 
العمل / 
الدراسة

الفضاء 
االلكرتوين

املجموع

6434424124673وضع اليد أو اليدين عىل الكتف

4332021028601ملس املالبس أو الشعر أو الجسد

4518516336429القيام مبعانقة أو تقبيل أو الربت أو التحسيس عىل الجسد

3724211698493قيام شخص مبداعبة أو عرض أعضاء حساسة من جسمه

4739523337712اإللتصاق واإلحتكاك بالجسد

30150151102433عرض تقديم خدمة مقابل القيام بفعل فاضح أو جنيس

266163611143253341مجموع االستجابات )التكرارات(

جدول )6-9( ( النسبة املئوية ألفراد عينة ضحايا التحرش الذين تعرضوا لواحد أو أكرث من أفعال وسلوكيات التحرش الجسدي 
حسب املكان163

النسبة املئويةعدد أفراد الدراسةمكان فعل التحرش

%11911.4املنزل

%59857.3األماكن العامة

%39037.4اماكن العمل / الدراسة

%18617.8الفضاء االلكرتوين
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6-1-4 التحرش النفيس162

أفراد  سؤال  تم  وسلوكيات  أفعال   5 النفيس  التحرش  تضمن 
العينة فيام إذا تعرضوا ألي واحدة منها وبأي أماكن سواء أكان 
ذلك يف املنزل أو األماكن العامة أو أماكن العمل / الدراسة أو 

يف الفضاء االلكرتوين.

)الجدول  تكراراً  النفسية  والسلوكيات  األفعال  أكرث  بأن  وتبني 
عن  أو  شخص  عــن  يسء  بشكل  التحدث   “ كانت   )8-6

عىل  الضغط   “ تالها  تــكــراراً(،   575(  “ جسده  أو  مظهره 

الشخص  عن  لإلبتعاد  الــزمــالء  أو  األصــدقــاء  أو   األقـــارب 

القيام  شخص  من  الطلب   “ كان  وأقلها  تــكــراراً(،   454(  “
ــراراً(. ــك ت  378( وجــســده”  صحته  عــىل  الخطرة   باملهام 

162  املعيار: اذا اختار أي فرد من أفراد عينة ضحايا التحرش أي سلوك من سلوكيات التحرش الجسدي الستة يتم حسابه.

163  املعيار: اذا اختار أي فرد من أفراد عينة ضحايا التحرش أي سلوك من سلوكيات التحرش النفيس الخمسة يتم حسابه.

وتبني  من الجدول )11-6( بأن :

لواحد من 	  تعرضوا  الدراسة  افراد عينة  )3.21%( من 
سلوكيات التحرش النفيس الخمسه أو أكرث يف املنزل.

لواحد من 	  تعرضوا  الدراسة  افراد عينة  )1.23%( من 
سلوكيات التحرش النفيس الخمسه أو أكرث يف األماكن 

العامة.

لواحد من 	  تعرضوا  الدراسة  افراد عينة  )3.53%( من 
أماكن  أو أكرث يف  الخمسه  النفيس  التحرش  سلوكيات 

العمل/ الدراسة.

لواحد من 	  تعرضوا  الدراسة  افراد عينة  )8.51%( من 
سلوكيات التحرش النفيس الخمسه أو أكرث يف الفضاء 

االلكرتوين.

جدول رقم )6-10( أفعال وسلوكيات التحرش النفيس وعدد اإلستجابات )التكرارات( حسب مكان التحرش

عدد االستجابات )التكرارات(الفعل أو السلوك )النفيس(

األماكن املنزل
العامة

اماكن 
العمل / 
الدراسة

الفضاء 
االلكرتوين

املجموع

أو  سلوكه  بسبب  معينة  القيام مبهام  من  إستبعاد شخص 
مظهره أو جسده

4214222344451

الضغط عىل األقارب أو األصدقاء أو الزمالء لإلبتعاد عن 
الشخص

5413620163454

صحته  عىل  الخطرة  باملهام  القيام  شخص  من  الطلب 
وجسده

4511116755378

4323522275575التحدث بشكل يسء عن شخص أو عن مظهره أو جسده

6511916163408منع التواصل مع شخص وعزله إجتامعياً

2497439743002266مجموع االستجابات )التكرارات(

جدول )6-11( ( النسبة املئوية ألفراد عينة ضحايا التحرش الذين تعرضوا لواحد أو أكرث من أفعال وسلوكيات التحرش النفيس 
حسب املكان164

النسبة املئويةعدد أفراد الدراسةمكان فعل التحرش

%12812.3املنزل

%33532.1األماكن العامة

%36935.3اماكن العمل / الدراسة

%16515.8الفضاء االلكرتوين

6-1-5 التحرش االلكرتوين

أفراد  سؤال  تم  وسلوكيات  أفعال   8 اإلمياين  التحرش  تضمن 

العينة فيام إذا تعرضوا ألي واحدة منها وبأي أماكن سواء أكان 
ذلك يف املنزل أو األماكن العامة أو أماكن العمل / الدراسة أو 

يف الفضاء االلكرتوين. 163
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'وتبني بأن أكرث األفعال والسلوكيات االلكرتونية تكراراً )الجدول 
6-12( كانت “تلقي مكاملات خلوية متكررة وغري مرغوب فيها” 
الئقة  غري  نصية  رسائل  “إســتــالم  تالها  تــكــراراً(،   987)
وأقلها  تــكــراراً(،   690( جنسية”  أو  فاضحة  ــور  ص أو 

ــع الــتــواصــل  ــواق ــن خـــالل م ــالحــقــة والــتــتــبــع م كــان “امل
تكراراً(.  398(  “ الذكية  الهواتف  وتطبيقات   اإلجتامعي 

وتبني  من الجدول )6-13( بأن :

من 	  لواحد  تعرضوا  الدراسة  عينة  افراد  من   )%02(
يف  أكرث  أو  الثامنية  االلكرتوين  التحرش  سلوكيات 

املنزل.

لواحد من 	  تعرضوا  الدراسة  افراد عينة  )6.23%( من 

يف  أكرث  أو  الثامنية  االلكرتوين  التحرش  سلوكيات 
األماكن العامة.

) 8.53%( من افراد عينة الدراسة تعرضوا لواحد من 	 
يف  أكرث  أو  الثامنية  االلكرتوين  التحرش  سلوكيات 

أماكن العمل/ الدراسة.

) 9.95%( من افراد عينة الدراسة تعرضوا لواحد من 	 
يف  أكرث  أو  الثامنية  االلكرتوين  التحرش  سلوكيات 

الفضاء االلكرتوين.

جدول )6-13( ( النسبة املئوية ألفراد عينة ضحايا التحرش الذين تعرضوا لواحد أو أكرث من أفعال وسلوكيات التحرش 
االلكرتوين حسب املكان165

النسبة املئويةعدد أفراد الدراسةمكان فعل التحرش

%20920.0املنزل

%34032.6األماكن العامة

%37435.8اماكن العمل / الدراسة

%62559.9الفضاء االلكرتوين

جدول رقم )6-12( أفعال وسلوكيات التحرش االلكرتوين وعدد اإلستجابات )التكرارات( حسب مكان التحرش

عدد االستجابات )التكرارات(الفعل أو السلوك )االلكرتوين(

املنزل
األماكن 
العامة

اماكن 
العمل / 
الدراسة

الفضاء 
االلكرتوين

املجموع

138223248378987تلقي مكاملات خلوية متكررة وغري مرغوب فيها

71132122365690إستالم رسائل نصية غري الئقة أو صور فاضحة أو جنسية

3099116197442إستغالل الصور الشخصية والتهديد بها

جنيس  طابع  ذات  أو  فاضحة  بأفعال  القيام  عرض 
باإلبتزاز الكرتونياً أو عىل أرض الواقع

3173100204408

اإلجتامعي  التواصل  مواقع  خالل  من  والتتبع  املالحقة 
وتطبيقات الهواتف الذكية

47109121121398

كتابة تعليقات فاضحة أو ذات طابع جنيس عىل حسابات 
شخص االلكرتونية

357298251456

الربيد  أو  االلكرتونية  الحسابات  أو  الخصوصية  إخرتاق 
االلكرتوين لشخص

3891104306539

الطلب من شخص القيام بأفعال ذات طابع جنيس أمام 
كامريا الهاتف أو الكمبيوتر

417596245457

431874100520674377مجموع االستجابات )التكرارات(

6-2 من إرتكب هذه األفعال والسلوكيات؟
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يف املنزل )جدول 6-14(، يتضح بأن النسبة األكرب من استجابات 
أفراد عينة الدراسة الذين تم ارتكاب فعل التحرش ضدهم بأن 
أكرث األشخاص الذين ارتكبوا فعل التحرش معهم يف املنزل هم 
االقارب اآلخرون بنسبة مئوية بلغت )%11.8( من استجاباتهم،  
ثم أوالد العم / أوالد الخال )%11.1(، ثم أصدقاء العائلة بنسبة 
مئوية بلغت )%8( من مجموع االستجابات، ثم الحارس بنسبة 
مئوية بلغت )%7.4(، ثم االب )%6.9(، فالعم والخال )5.7%(، 
وآخرون  منهام،  لكل   )5.5%( الخال   / العم  وبنات  االخ  ثم 
(%4.9(، ثم السائق )%4.6(، وكانت نسب الفئات األخرى قليلة 

ومتقاربة آخرها الجده واألم.164

164  املعيار: اذا اختار أي فرد من أفراد عينة ضحايا التحرش أي سلوك من سلوكيات التحرش االميايئ الثامنية يتم حسابه.

بأن  واناثًا  ذكوًرا  الدراسة  عينة  استجابات  أظهرت  حني  يف 
األقارب اآلخرون هم أكرث من تحرشوا بهم يف املنزل، يف حني 
كانت االم االقل تحرشا بالذكور من وجهة نظرهم، وزوج االم 

االقل من وجهة نظر االناث.

جدول رقم )6-14( مرتكبو التحرش الجنيس يف املنازل - النسبة املئوية لضحايا التحرش الجنيس حسب مرتكب الفعل أو 

السلوك والجنس

من إرتكب السلوكيات 
واألفعال

االناثالذكورالكيل

العددالعددالعدد

%4912.1%159.7%6711.8أقارب آخرون

%4711.6%127.8%6311.1أوالد العم / أوالد الخال

%338.2%95.8%458.0أصدقاء العائلة

%327.9%85.2%427.4الحارس

%256.2%149.1%396.9األب

%256.2%106.5%325.7العم / الخال

%225.4%95.8%315.5األخ

%164.0%149.1%315.5بنات العم / بنات الخال

%215.2%53.2%284.9آخرون

%205.0%53.2%264.6السائق

%184.5%63.9%254.4الخادم

%153.7%74.5%244.2الخادمة

%133.2%106.5%234.1الجد

%123.0%95.8%223.9زوجة األب

%133.2%63.9%203.5األخت

%61.5%53.2%183.2زوج األم

%71.7%31.9%111.9الجدة

%71.7%21.3%101.8األم

يف األماكن العامة )جدول 6-15(، يتضح بأن النسبة األكرب من 
استجابات أفراد عينة الدراسة الذين تم ارتكاب فعل التحرش 
ضدهم، بأن أكرث األشخاص الذين ارتكبوا فعل التحرش معهم 
بلغت  مئوية  بنسبة  الذكور  الغرباء  هم  العامة  األماكن  يف 
ثم   ،)11.3%( الذكور  الزمالء  ثم  استجاباتهم،  من   )52.9%)

 ،)9.5%( االستجابات  مجموع  من  مئوية  بنسبة  الغريبات 
 ،8.5%( مئوية  بنسبة  الذكور  واالقارب  الذكور  االصدقاء  ثم 
 )3.3%( مئوية  بنسبة  الصديقات  تالهم  التوايل،  عىل   )4.7%
من استجاباتهم، وكانت نسب الفئات األخرى قليلة متقاربة حل 

آخرها أفراد العائلة من االناث.
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بأن  واناثا  ذكورا  الدراسة  عينة  استجابات  أظهرت  حني  يف 
الغرباء الذكور هم أكرث من تحرشوا بهم يف األماكن العامة، 
وأفراد  الذكور  العائلة  وأفراد  الذكور  االقارب  كان  حني  يف 

العائلة االناث، االقل تحرشا بالذكور، وأفراد العائلة االناث االقل 
تحرشا باالناث من وجهة نظرهن.

جدول رقم )6-15( مرتكبو التحرش الجنيس يف األماكن العامة - النسبة املئوية لضحايا التحرش الجنيس حسب مرتكب الفعل 

أو السلوك والجنس

السلوكيات  إرتــكــب  مــن 
واألفعال

االناثالذكورالكيل

العددالعددالعدد

%65657.8%5024.4%72952.9الغرباء الذكور

%13912.3%146.8%15611.3الزمالء الذكور

%807.1%4923.9%1319.5الغريبات

%938.2%199.3%1178.5األصدقاء الذكور

%544.8%83.9%654.7األقارب الذكور

%242.1%209.8%453.3الصديقات

%322.8%83.9%423.0أفراد العائلة الذكور

%211.9%157.3%362.6الزميالت

%151.3%125.9%272.0األقارب اإلناث

%90.8%83.9%171.2أفراد العائلة اإلناث

النسبة  بأن  يتضح   ،)16-6 )جدول  الدراسة   / العمل  أماكن  يف 
ارتكاب  تم  الذين  الدراسة  عينة  أفراد  استجابات  من  األكرب 
ارتكبوا فعل  الذين  أكرث األشخاص  بأن  التحرش ضدهم،  فعل 
الذكور  الزمالء  الدراسة هم  العمل/  أماكن  التحرش معهم يف 
بنسبة مئوية من مجموع االستجابات )%29.1(، تالهم املراجعني 
االداريني  ثم  استجاباتهم،  من   )21.7%( مئوية  بنسبة  الذكور 
الذكور بنسبة مئوية بلغت )%12.3( من مجموع االستجابات، ثم 
(%11.6( املدراء الذكور، ثم الزميالت )%8.4(،  ثم املراجعات 
بنسبة )%6.1( وحل أخريًا املديرات بنسبة مئوية بلغت )3.7%)..

ان  الذكور  من  الدراسة  عينة  استجابات  أظهرت  حني  يف 
الزميالت أكرث من تحرش بهم يف اماكن العمل والدراسة، أما 
للتحرش  االخرية  املرتبة  أما يف  الذكور،  الزمالء  فكان  االناث 
بالذكور فكان كل من املدراء واملديرات، أما االناث فاالداريات 

أقل من تحرش بهن.

جدول رقم )6-16( مرتكبو التحرش الجنيس يف أماكن العمل / الدراسة - النسبة املئوية لضحايا التحرش الجنيس حسب 

مرتكب الفعل أو السلوك والجنس

من إرتكب السلوكيات 
واألفعال

االناثالذكورالكيل

العددالعددالعدد

%24031.3%2818.2%27529.1الزمالء الذكور

%18023.5%2314.9%20521.7املراجعني الذكور



دراسة حول ظاهرة التحرش يف االردن60

%9812.8%117.1%11612.3اإلداريني الذكور

%9612.5%95.8%11011.6املدراء الذكور

%455.9%3321.4%798.4الزميالت

%334.3%2415.6%586.1املراجعات

%253.3%95.8%353.7املديرات

%202.6%106.5%313.3اإلداريات

النسبة  بأن  يتضح   ،)17-6 )جــدول  االلكرتوين  الفضاء  يف 
ارتكاب  تم  الذين  الدراسة  عينة  أفراد  استجابات  من  األكرب 
ارتكبوا فعل  الذين  أكرث األشخاص  بأن  التحرش ضدهم،  فعل 
التحرش معهم يف الفضاء االلكرتوين هم الغرباء الذكور بنسبة 
مئوية )%43.9( من استجاباتهم، ثم الغريبات بنسبة مئوية من 
مجموع االستجابات )%13.8(، ثم الزمالء واالصدقاء واالقارب 
 ،10.3%  ،11.1%( التوايل  عىل  بلغت  مئوية  بنسبة  الذكور 
%4.5(، تالهم الزميالت بنسبة مئوية )%4( من استجاباتهم، ثم 

الصديقات بنسبة مئوية بلغت )%3.6( من مجموع االستجابات، 
أفراد  قليلة  وبنسب  أخريا  وحل   ،)2.9%( االناث  االقارب  ثم 

العائلة االناث والذكور.

ان  واناثا  ذكورا  الدراسة  عينة  استجابات  أظهرت  حني  يف 
الغرباء الذكور أكرث من يتحرشوا بهم يف الفضاء االلكرتوين، 
وكان أفراد العائلة الذكور االقل تحرشا بالذكور وأفراد العائلة 

االناث االقل تحرشا باالناث.

جدول رقم )6-17( مرتكبو التحرش الجنيس يف الفضاء االلكرتوين - النسبة املئوية لضحايا التحرش الجنيس حسب مرتكب 

الفعل أو السلوك والجنس

من إرتكب السلوكيات 
واألفعال

االناثالذكورالكيل

العددالعددالعدد

%46047.5%5624.9%53543.90الغرباء الذكور

%11111.5%5524.4%16813.80الغريبات

%12312.7%125.3%13611.1الزمالء الذكور

%11011.4%167.1%12610.3األصدقاء الذكور

%414.2%135.8%554.5األقارب الذكور

%293.0%198.4%494.0الزميالت

%222.3%229.8%443.6الصديقات

%222.3%125.3%352.9األقارب اإلناث

%262.7%41.8%312.5أفراد العائلة الذكور

%131.3%125.3%252.0أفراد العائلة اإلناث

6-3 وقت إرتكاب هذه األفعال والسلوكيات

التحرش )جدول  فيها فعل  يُرتكب  كان  التي  األوقات  أكرث  إن 
األوقات يف  الدراسة هو جميع  عينة  استجابات  6-18( حسب 
 ،)35.3%( العامة  )%36.8(، األماكن  بلغت  املنزل بنسبة مئوية 
مكان  أما يف  استجاباتهم.  )%65.6( من  االلكرتوين  والفضاء 
العمل/الدراسة فكان نهارا ما بني الساعة )11-5( وبنسبة مئوية 

بلغت )%35( من استجاباتهم.

املنزل  من  كل  )6-10( يف  مساءاً  فكان  الثانية  املرتبة  اما يف 
التوايل،  %21.2( عىل   ،20.3%( مئوية  بنسب  العامة  واالماكن 
وبنسبة  االوقات  جميع  فكان  والدراسة  العمل  أماكن  يف  اما 
الفضاء  يف  العارشة  بعد  ليال  كان  حني  يف   ،)24.7%( مئوية 

االلكرتوين بنسبة مئوية بلغت )14%).

اما أقل األوقات التي يرتكب فيها التحرش فكان بعد العارشة 
العمل وبنسبة  العامة وأماكن  املنزل واألماكن  ليال يف كل من 
كان  حني  يف  التوايل،  عىل   )4.5%  ،9.1%  ،13.5%( مئوية 

صباحا )6-11( يف الفضاء االلكرتوين وبنسبة مئوية )4%).
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اما فيام يتعلق بأيام األسبوع التي كان يُرتكب فيها فعل التحرش 
بنسبة  االسبوع  أيام  الدراسة هو جميع  عينة  استجابات  حسب 
مئوية بلغت للمنزل )%45.9(، األماكن العامة )%54.4(، مكان 
من   )75.7%( االلكرتوين  والفضاء   ،)42%( العمل/الدراسة 

استجاباتهم.

اما يف املرتبة الثانية فكان يف أيام العطل يف املنزل والفضاء 
االلكرتوين بنسب مئوية )%18.9، %9.7( عىل التوايل، اما يف 
االسبوع  نهاية  فكان  والدراسة  العمل  وأماكن  العامة  األماكن 

وبنسبة مئوية )%14.8، %18.3( عىل التوايل.

اما األقل فكان وسط األسبوع يف املنزل وبنسبة مئوية )10.8%(، 
يف حني كان أول االسبوع يف كل من األماكن العامة والفضاء 

ويف  التوايل،  عىل   )3.8%  ،7.1%( مئوية  وبنسبة  االلكرتوين 
العطل يف أماكن العمل والدراسة بنسبة مئوية بلغت )8.4%(. 

كام اتضح من الجدول فيام يتعلق بالفصل الذي كان يُرتكب فيه 
الفصول  كل  الدراسة هو  استجابات عينة  التحرش حسب  فعل 
بنسبة مئوية بلغت للمنزل )%61.8(، األماكن العامة )65.4%(، 
مكان العمل / الدراسة )%71.2(، والفضاء االلكرتوين )79.8%( 

من استجاباتهم.

اما يف املرتبة الثانية فكان فصل الصيف يف جميع األماكن، أما 
أقلها فكان فصل الخريف يف كل األماكن.

جدول رقم )6-18( األوقات التي أرتكب فيها التحرش الجنيس - النسبة املئوية لضحايا التحرش الجنيس حسب وقت ويوم 

وفصل إرتكاب الفعل أو السلوك

مكان العمل/ األماكن العامةاملنزلالخيارات
الدراسة

الفضاء 
االلكرتوين

%4.0%20.3%9.8%15.5صباحاً )6-11)الوقت

%5.7%35.0%24.7%13.9نهاراً )5-11)

%10.7%15.5%21.2%20.3مساءاً )10-6)

%14.0%4.5%9.1%13.5ليالً )بعد 10 ليالً(

%65.6%24.7%35.3%36.8كل األوقات

%3.8%13.5%7.1%11.2أول األسبوعأيام األسبوع

%4.8%17.8%9.3%10.8وسط األسبوع

%6.0%18.3%14.8%13.1نهاية األسبوع

%9.7%8.4%14.4%18.9أيام العطل

%75.7%42.0%54.4%45.9كل أيام األسبوع

%7.6%14.3%18.0%20.4الصيفالفصل

%3.0%3.5%3.9%3.5الخريف

%5.1%10.0%7.3%8.1الشتاء

%4.6%5.7%4.9%6.3الربيع

%79.8%66.5%65.9%61.8كل الفصول

6-4 خصائص مرتكبي التحرش وفق الضحايا

التي  العمرية  الفئات  أكرث  أن  اىل   )19-6( الجدول  يشري 
العمل  واماكن  املنزل  يف  التحرش  فعل  أصحابها  يرتكب  كان 
والدراسة هي )18-25( عاما بنسبة مئوية بلغت للمنزل )27.4%، 
%33.8(، يف حني كان كل األعامر يف األماكن العامة والفضاء 

االلكرتوين بنسبة مئوية بلغت )%36.8، %49.6( عىل التوايل.

املنزل  )25-40( يف  األعامر  ذوي  الثانية فجاء  املرتبة  اما يف 
وأماكن العمل والدراسة بنسبة مئوية بلغت )23.4%، 28.6%(، 
اعامر  فكانت  االلكرتوين  والفضاء  العامة  األماكن  يف  اما 
مرتكبي التحرش ما بني )25-18(، وبنسبة مئوية بلغت )26.6%، 
%19.7(، يف حني كانت أقل األعامر ارتكابًا للتحرش يف املنزل 
)أكرث من 40 عام( وبنسبة مئوية بلغت )%12.2(، يف حني كان 
يف األماكن العامة واماكن العمل والدراسة، اضافة اىل الفضاء 
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االلكرتوين هي )أقل من 18 عاماً( وبنسبة مئوية )6.8%، 6.1%، 
%6.3( عىل التوايل.

مل  األماكن  جميع  يف  التحرش  مرتكبي  أغلب  بأن  يتضح  كام 
التحرش،  ارتبكوا ضدهم  من  قبل  من  تعليمهم  مستوى  يُعرف 
أما يف املرتبة الثانية فقد كانوا الحاصلني عىل الثانوية العامة 
مئوية  بنسبة  املنزل  يف  التحرش  يرتكبوا  من  اكرث  هم   وأقل 
بلغت )%25.6(، والحاصلني عىل الشهادة الجامعية يف االماكن 
العامة واماكن العمل والدراسة والفضاء االلكرتوين بنسبة مئوية 

يكرتث  مل  حني  يف  التوايل،  عىل   )16.5%  ،36.7%  ،12.5%)
بنسبة  والعمل  الدراسة  أماكن  يف  الضحية  بتعليم  املتحرشون 

بلغت )31.6%).

وحل حملة الدراسات العليا يف املرتبة االخرية من حيث ارتكاب 
التحرش يف املنزل واألماكن العامة بنسبة مئوية بلغت )7.1%، 
والفضاء  والدراسة  العمل  اماكن  أما يف  التوايل،  %3.5( عىل 
مئوية  بنسبة  للتحرش  ارتكابا  االقل  األميني  كانوا  االلكرتوين 

بلغت )%2.5، %4.1( عىل التوايل.

أما فيام يتعلق بوظيفة مرتكبي التحرش، فقد تبني بأن أغلبهم 
 )31%( بلغت  بنسبة مئوية  املنزل  العمل يف  العاطلني عن  من 
من استجاباتهم، يف حني مل يعرف من أرتكب ضدهم التحرش 
العمل  وأماكن  العامة  األماكن  يف  املتحرشني  وظائف  هي  ما 
 ،53.4%( بلغت  مئوية  بنسبة  االلكرتوين،  والفضاء  والدراسة 

.(52.3% ،34.4%

ما  للتحرش  تعرضوا  الذين  يعرف  فلم  الثانية   املرتبة  أما يف 
)%18.3(. يف  بلغت  بنسبة  املنازل  املتحرشني يف  هي وظائف 
حني كان العاطلون عن العمل يف األماكن العامة بنسبة مئوية 
(%15.3(، أما يف اماكن العمل والدراسة، اضافة اىل الفضاء 
مئوية  بنسبة  املوظفني/ات  من  املتحرشني  فكانوا  االلكرتوين 
بلغت )%27.5، %14.9( عىل التوايل، يف حني كان املتقاعدون 
واماكن  العامة  واالماكن  املنازل  يف  للتحرش  ارتكابا  األقل 
العمل والدراسة يف حني كانت ربات البيوت األقل يف الفضاء 

االلكرتوين.

جدول رقم )6-19( العمر واملستوى التعليمي والوظيفي ملرتكبي التحرش الجنيس - النسبة املئوية لضحايا التحرش الجنيس 

حسب عمر وتعليم ووظيفة مرتكب الفعل أو السلوك

األماكن العامةاملنزلالخيارات
مكان العمل/ 

الدراسة
الفضاء 

االلكرتوين

%6.3%6.1%6.8%16.8أقل من 18 عاماًالعمر

%19.7%33.8%26.6%27.4بني 18-25 عاماُ

%16.4%28.6%20.8%23.4بني 25-40 عاماً

%8.0%8.8%9.0%12.2أكرث من 40 عاماً

%49.6%22.7%36.8%20.1كل األعامر

%4.1%2.5%3.6%12.1أمي / أميةالتعليم

%8.4%11.4%8.7%25.6ثانوية فأقل

%16.5%36.7%12.5%21.2شهادة جامعية

%6.3%12.0%3.5%7.1دراسات عليا

%64.7%37.4%71.6%34.0ال اعرف

%14.4%18.7%15.3%31.0عاطل / عاطلة عن العملالحالة االجتامعية

%3.9%4.8%4.2%11.8ربة منزل

%7.7%10.1%9.6%12.4مهنة أو تجارة

%14.9%27.5%13.5%17.3موظف / موظفة

%6.8%4.5%3.9%9.2متقاعد / متقاعدة

%52.3%34.4%53.4%18.3ال أعرف

6-5 أجزاء الجسم املستهدفة يف التحرش الجسدي

يتضح من الجدول )6-20( بأن أكرث األعضاء التي تم ملسها عند 
ارتكاب السلوكيات واألفعال الجسدية ضد أفراد عينة الدراسة 
يف املنازل هو كل الجسم بنسبة مئوية من مجموع االستجابات 
فكانتا  والدراسة  العمل  واماكن  العامة  األماكن  أما   ،)20.1%)

عىل   )22.8%  ،20.9%( بلغت  مئوية  بنسبة  ملسا  األكرث  اليدين 
بنسبة  املنازل  يف  الصدر  كان  الثانية  املرتبة  يف  اما  التوايل، 
مئوية بلغت )%14.1( من مجموع االستجابات، اما يف األماكن 
العامة واماكن العمل والدراسة فالكتفني بنسبة بلغت )18.8%، 

 (17.2%
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واألرداف  املؤخرة  كانت   ، الثالثة  املرتبة  يف  أما  التوايل،  عىل 
والرأس والرقبة يف املنازل بنسبة مئوية بلغت )%13( لكل منها 
من مجموع االستجابات، أما ثالثا فقد كانتا املؤخرة واألرداف 

 ،16.8%( بنسبة  والدراسة  العمل  واماكن  العامة  األماكن  يف 
%14.5(عىل التوايل.

يف حني كانت األرجل األقل ملسا يف املنازل بنسبة مئوية بلغت 
(%3.3(، واألعضاء الحساسه يف األماكن العامة واماكن العمل 

والدراسة بنسبة بلغت )%3.9، %4.9( عىل التوايل.

جدول رقم )6-20( أجزاء الجسم املستهدفة يف التحرش الجسدي - النسبة املئوية لضحايا التحرش الجنيس حسب أجزاء 

الجسم املستهدفة والجنس

أعضاء الجسم 
التي تم ملسها عند 
إرتكاب السلوكيات

مكان العمل/ الدراسةاألماكن العامةاملنزل

اناثذكوركيلاناثذكوركيلاناثذكوركيل

%7.0%11.3%7.9%7.1%11.7%7.8%11.4%17.6%13.0الرأس والرقبة

%17.7%14.7%17.2%19.6%16.1%18.8%8.2%13.0%9.8الكتفني

%8.1%12.0%8.7%7.6%10.6%8.1%16.1%10.2%14.1الصدر

%2.8%7.3%3.5%2.9%5.6%3.3%5.1%7.4%6.0البطن

%24.5%14.0%22.8%21.4%14.4%20.9%14.5%8.3%12.8اليدين

%14.8%12.0%14.5%17.8%11.7%16.8%13.7%11.1%13.0املؤخرة واألرداف

%4.1%9.3%4.9%3.0%10.0%3.9%7.5%9.3%7.9األعضاء الحساسة

%8.1%3.3%7.1%5.5%4.4%5.4%3.5%2.8%3.3األرجل

%12.9%16.0%13.5%15.2%15.6%15.1%20.0%20.4%20.1كل الجسم

6-6 مالبس الضحايا وقت وقوع أفعال وسلوكيات 
التحرش

يتضح من الجدول )6-21( أن أكرث مالبس كانت ترتديها املرأة 
يف املنزل أثناء التحرش بها هو مالبس املنزل القصرية أو الضيقة 

وبنسبة مئوية بلغت )42%).

يف حني جاءت يف املرتبة الثانية املالبس العادية الطويلة بنسبة 
يف   ،)20%( الطويلة  املنزل  مالبس  ثم   ،)22.6%( بلغت  مئوية 
حني كانت النساء باللباس الرشعي يف املرتبة قبل االخرية بنسبة 

مئوية )15.2%).

كام يتضح أن أكرث املالبس التي كانت ترتديها املرأة يف األماكن 
أثناء التحرش بها هي مالبس عادية مع حجاب وبنسبة  العامة 

مئوية بلغت )34.1%).

الطويلة،  العادية  املالبس  الثانية  املرتبة  يف  جاءت  حني  يف 
 ،)17.8%( الرشعي  اللباس  ثم   ،)28.6%( بلغت  مئوية  بنسبة 
كانت  حني  يف   ،)16.4%( ضيقة  أو  قصرية  عادية  مالبس  ثم 
التحرش  للنقاب األقل استهدافا من مرتكب  الفتيات املرتديات 

يف االماكن العامة بنسبة مئوية بلغت )%3.1( من استجاباتهم.
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جدول رقم )6-21( النسبة املئوية لضحايا التحرش حسب املالبس وقت وقوع الفعل أو السلوك حسب املكان

أماكن العمل / الدراسةاألماكن العامةاملنزلاملالبس حني تعرض/ت للتحرش

%17.8%16.4%42         مالبس عادية قصرية أو ضيقة

%25.8%28.6%20         مالبس عادية طويلة

%35.1%34.1%22.6         مالبس عادية مع حجاب

%17.6%17.8%15.4         لباس رشعي

%3.7%3.1%0         لباس رشعي مع نقاب

٪١٦٫٤

٪٢٨٫٦

٪٣٤٫١

٪١٧٫٨

٪٣٫١
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6-7 األسباب العامة للتحرش الجنيس

“ضعف الوازع الديني”  العامة إلرتكاب التحرش من وجهة نظر ضحايا التحرش كانت  يظهر الجدول )6-22( بأن أكرث األسباب 
وبنسبة %12.9، تاله “قلة األخالق” بنسبة %11.8، ومن ثم “سوء الرتبية” بنسبة 10.3%.

إن ضحايا التحرش يربطون األسباب العامة للتحرش بإختالالت منظومة القيم واألخالق يف املجتمع، وهو ربط صحيح ويعرب عن 
التحرش، وتسامح املجتمع مع مرتكبيه، وتحميل  التحرش يف ظل حالة اإلنكار لظاهرة  الناتجة عن سلوك مرتكبي  النساء   معاناة 

التقدم  وعدم  السمعة،  عىل  خوفاً  والصمت  السكوت  تقضيل  اىل  أغلبهن  تدفع  والتي  ذلك  عن  كاملة  املسؤولية  والفتيات  النساء 
بشكاوى رسمية والتبليغ عن حاالت التحرش والتصدي لها بشكل يشكل رادعاً مدفوعاً مبجتمع داعم وقوي يقف يف وجه كافة أشكال 
العنف ضد النساء والفتيات، وال يقبل أبداً التسامح والتغايض عن سلوكيات ألفراده مهام كانت مستوياتهم التعليمية أو الوظيفية، أو 

سلطاتهم الرشعية أو القانونية. 

 

جدول رقم )6-22( النسبة املئوية لضحايا التحرش حسب األسباب العامة للتحرش الجنيس

النسبة املئويةالعددالسببالرقم

%12312.9ضعف الوازع الديني1

%11311.8قلة األخالق2

%9810.3سوء الرتبية3

%919.5قلة الثقافة والتعليم والوعي الجنيس واملجتمعي )الجهل(4

%555.8الرغبة الجنسية والعاطفيه )الحب(5

%555.8اللباس6

%525.4أمراض وأسباب نفسية7

%525.4عدم اتخاذ القوانني الرادعة وعدم الرقابة8

%384.0وسائل التواصل اإلجتامعي ووسائل اإلعالم9

%323.3استضعاف الفتاة باملجتمع ووجود ضعف يف شخصيتها10

%313.2تفكك األرسة وانحاللها وضغوطاتها11

%303.1البطالة والفقر )الحاجة املادية(12

%293.0البيئة املحيطة واملجتمع الذكوري13

%272.8االختالط واالنفتاح14

%242.5اظهار الرجولة والرغبة يف التجربة15

%212.2األفالم اإلباحية واملسلسالت واألغاين16

%202.1التسلية وإضاعة الوقت )الفراغ (17

%171.8إرتفاع املهور وتأخر الزواج18

%151.6اإلغراء )األنثى هي السبب(19

%141.5األدوية واملنشطات الجنسية وتناول املمنوعات20

%90.9سكوت الفتاة خوفًا عىل سمعتها وسمعة عائلتها21

%80.8رفقاء السوء22
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الفصل السابع :

 آليات وإجراءات التبليغ والتقايض
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الفصل السابع : آليات وإجراءات التبليغ والتقايض

ملخص الفصل
عىل 	  والفتيات  النساء  تشجع  ال  الرسمية  اإلجراءات 

التبليغ وبالتايل التخيل عن ثقافة الصمت. 

التي 	  الجنيس  التحرش  حاالت  لعدد  األسبوعي  املعدل 
تراجع إدارة حامية األرسة هو )2-5( حاالت. 

كان 	  بالصمت  املنزل  يف  للتحرش  تعرضوا  من  التزام 
األكرث تكراراً يف اول مرة وبنسبة مئوية بلغت )31.8%( 
من استجاباتهم، أما يف حال تكرارها فقد كان الصد 
بلغت  مئوية  وبنسبة  االكرث  هو  التحرش  ملرتكب  واملنع 

.(22.5%)

“الصد واملنع” من قبل من تعرضوا للتحرش يف أماكن 	 
العمل والدراسة كان األكرث تكرارا سواء يف اول مرة او 
يف حال تكرارها وبنسبة مئوية بلغت )22.9%، 25.5%( 

عىل التوايل.

التزام من تعرضوا للتحرش يف األماكن العامة بالصمت 	 
بلغت  مئوية  وبنسبة  مرة  اول  يف  تكرارا  األكرث  كان 
فقد  تكرارها  حال  أما يف  استجاباتهم،  من   )27.6%)
مئوية  وبنسبة  االكرث  هو  للمكان”  الضحية  “ترك  كان 

بلغت )26.7%(، 

“عمل بلوك ملن ارتكب التحرش” يف الفضاء االلكرتوين 	 
تكرارها  حال  يف  او  مرة  اول  يف  سواء  األكرث  كان 

وبنسبة مئوية بلغت )%30.5،%29.5( عىل التوايل.

باخبار 	  يتعلق  فيام  قليلة جدأ  النسب  املنزل...كانت  يف 
الجريان أو اخبار إدارة حامية األرسة.

يف األماكن العامة...كانت النسب األقل من االستجابات 	 
حتى  او  املتواجدين  من  “املساعدة  بطلب  يتعلق  فيام 

التقدم بشكوى للجهات األمنية”.

يف أماكن العمل أو الدراسة...كانت النسب األقل الخبار 	 
اإلدارة يف العمل / الجامعة كردة فعل اوىل، واخبار احد 

الزمالء/ الزميالت كردة فعل ثانية.

يف الفضاء االلكرتوين...كانت النسب االقل فيام يتعلق 	 
التقدم  حتى  او  االلكرتونية  الجرائم  وحدة  باخبار 

بشكوى للجهات االمنية.

أكرث األسباب وراء ترصف املُتَحرش به/ بها السلبي يف 	 
جميع األماكن هو الخوف عىل سمعتها

السواد االعظم من عينة الدراسة مل يقوموا بتقديم تبليغ 	 
السلوكيات  هذه  مرتكبة   / مرتكب  رسمية ضد  وشكوى 

واألفعال ذكورا واناثا.

هو 	  بشكوى  تقدموا  من  مع  التي حصلت  النتائج  أكرث 
“رفض الجهة األمنية قبول الشكوى لعدم وجود أدلة” 

بنسبة مئوية )21.2%( .

لقد إستقر إجتهاد القضاء األردين  عىل أن الفارق ما 	 
بني جرمية هتك العرض وجرمية الفعل املناف للحياء، 
يكمن يف جسامة الفعل املادي الذي يقع عىل املعتدى 
من  املجتمع  يعتربها  مواضع  عىل  إستطال  فإن  عليه، 
وال  سرتها  عىل  الناس  سائر  يحرص  التي  العورات 
يدخؤون وسعاً يف صونها، فالجرمية هتك عرض، وإن 
املساس  غري  من  واملداعبة  اللمس  بدرجة  الفعل  بقي 

بالعورات فالجرمية هي فعل مناف للحياء.

النيابة  رئيس  )مساعد  الكردي166  أمجد  الدكتور  القايض  يقول 
الجديد  “التعديل  أن  الكربى(  الجنايات  محكمة  يف  العامة 
لقانون العقوبات األردين شمل جميع حاالت التحرش كالحركات 
والتحرش اللفظي، ولكن ما زال هنالك خلل يف النظام القضايئ 

والترشيعي، ويف التنفيذ”.

وحول اإلجراءات الرسمية التي يتم إتخاذها )التبليغ والشكوى( 

166 أجريت املقابلة بتاريخ 13/12/2017 يف مكان عمله يف محكمة الجنايات الكربى.

 “ يقول  املختصة،  القضائية  الجهات  وأمام  األمنية  املراكز  يف 
يتم  ثم  ومن  األرسة  حامية  مراكز  يف  الشكوى  الفتاة  تقدم 
التنفيذ  الخلل يف  بعض  هنالك  أن  إال  العام  للمدعي  تحويلها 
بحيث يشرتط أن ال تروي الفتاة الواقعة إال مرة واحدة، إال أنها 
تضطر لروايتها ألكرث من مرة لكل العاملني يف حامية األرسة.”

القضائية  اإلجراءات  يكملن  ال  الفتيات  كثري من  “أن  وأضاف 
وذلك لعدة أسباب منها أنه ال يوجد من يساعدها بأمانة، وقد 
إلنهائها،  عيل  ساوم  أو  عنها  تخىل  القضية  توىل  من  يكون 
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املبالغات  نفوذ، باإلضافة اىل  املشتىك عليه ذو  خاصة إن كان 
واملتناقضات يف اإلفادة التي توقع عليها الفتاة دون قراءتها، 
وبالتايل  بها،  الخاص  املحامي  طلب  عىل  بناًء  تكون  وأحياناً 
نظر  وجهة  من  املتهمة  هي  الضحية  وتصبح  الجاين  يدان  ال 

املجتمع”.

تساعد  متخصصة  مساعدة  مراكز  هنالك  يكون  بأن  واقرتح 
وحتى  الشكوى  تقديم  بداية  من  وتوجيههن  والفتيات  النساء 

املرور بجميع املراحل القضائية.

التبليغ  عىل  والفتيات  النساء  تشجع  ال  الرسمية  “اإلجــراءات 
يف  الخلل  بسبب  وذلك  الصمت،  ثقافة  عن  التخيل  وبالتايل 
النظام القضايئ والتنفيذي، وعدم التعاطي مع املوضوع من 

منظور النوع االجتامعي، بحيث تنقلب التهمة عىل الضحية.”

القايض الدكتور أمجد الكردي – محكمة الجنايات الكربى

رئيس  وهو  العبداالت167  يزيد  العقيد  يقول  أخرى،  جهة  ومن 
املعدل  أن  األرسة،  حامية  إدارة  يف  والتدريب  العمليات  شعبة 
األسبوعي لعدد حاالت التحرش الجنيس التي تراجع اإلدارة هو 
(2-5( حاالت تقدم لها الخدمات املطلوبة ومن بينها املتابعات 
أكرث  هام  املنزل  ثم  ومن  العامة  األماكن  وأن   ، االجتامعية، 
األماكن التي ميارس فيها فعل التحرش الجنيس، كام أن العديد 
من القضايا والعقبات يتم حلها وفقاً لقانون الحامية من العنف 
العمل  سيبدأ  2017. وأشار اىل أن نظاماً جديداً  لعام  األرسي 
به يف إدارة حامية األرسة سيمكننا من الحصول عىل معلومات 
الجنيس وخاصة بني ذوي وذوات  التحرش  دقيقة عن حاالت 

اإلعاقة.

7-1  ردود فعل الضحايا عند التعرض للتحرش

“أول مرة تعرضت للتحرش كنت صغرية، ما كنت فاهمة أيش، 
هو خايل من أم ثانية وكان شب كبري وبس كربت ووعيت رحت 
عليه وحكيتلو أنا متذكرة أنت شو عملت فيي ومش مسامحتك 
ما كنت  أنا  أمي ألنه الزم عرفت وساعدتني،  ومش مسامحة 

أخبي وال بعرف شو صار معي الزم هي عرفت”

إحدى الضحايا الاليت متت مقابلتهن

للتحرش يف  تعرضوا  التزام من  أن   )1-7( الجدول  يتضح من 
مئوية  وبنسبة  اول مرة  تكراراً يف  األكرث  كان  بالصمت  املنزل 
بلغت )%31.8( من استجاباتهم، أما يف حال تكرارها فقد كان 
بلغت  مئوية  وبنسبة  االكرث  هو  التحرش  ملرتكب  واملنع  الصد 

168.(22.5%)

167 أجريت املقابلة بتاريخ 21/11/2017 يف مكان عمله يف إدارة حامية األرسة.

168 أجريت املقابلة معها يف دار الوفاق األرسي يف عامن بتاريخ 16/11/2017.

يف حني كان “الصد واملنع ملرتكب التحرش” كردة فعل حلت يف 
الثانية عند ترصف الضحية ألول مرة بنسبة )17.6%(،   املرتبة 
اما عند تكرار التحرش فكان “الصمت” يف املرتبة الثانية بنسبة 

مئوية بلغت )20.6%).

“ارتباك  فكان  األول  الترصف  حال  يف  ثالثة  فعل  كردة  اما 
تكراره  تم  و”الهروب”   ،)14.8%( بلغت  مئوية  بنسبة  الضحية” 

بنسبة مئوية بلغت )11.8%( .

يف حني كانت النسب قليلة جدأ فيام يتعلق باخبار الجريان أو 
اخبار إدارة حامية األرسة.

ويتضح من الجدول )7-2( أن التزام من تعرضوا للتحرش يف 
األماكن العامة بالصمت كان األكرث تكرارا يف اول مرة وبنسبة 

تكرارها  حال  يف  أما  استجاباتهم،  من   )27.6%( بلغت  مئوية 
فقد كان “ترك الضحية للمكان” هو االكرث وبنسبة مئوية بلغت 

(%26.7(، يف حني كانت املرتبة الثانية عكس األوىل.

فكان  تكراره  أو  األول  الترصف  حال  ثالثة يف  فعل  كردة  اما 
اما   ،)14.4%( بلغت  مئوية  بنسبة  الترصف”  وعدم  “االرتباك 
عند تكرار التحرش فكان “الصد واملنع” يف املرتبة الثالثة بنسبة 

مئوية بلغت )16.7%).

يف حني  كانت النسب األقل من االستجابات فيام يتعلق بطلب 
للجهات  بشكوى  التقدم  حتى  او  املتواجدين  من  “املساعدة 

األمنية”.

)7-3( أن “الصد واملنع” من قبل من تعرضوا  الجدول  ويشري 
سواء  تكرارا  األكرث  كان  والدراسة  العمل  أماكن  يف  للتحرش 
يف اول مرة او يف حال تكرارها وبنسبة مئوية بلغت )22.9%، 

%25.5( عىل التوايل.

املرتبة  يف  حلت  فعل  كردة  بالصمت  االلتزام  كان  حني  يف 
مئوية  وبنسبة  تكرارها  حال  او يف  مرة  اول  سواء يف  الثانية 

بلغت )%20.8، %14.3( عىل التوايل.

فكان  تكراره  أو  األول  الترصف  حال  ثالثة يف  فعل  كردة  اما 
اما   ،)11.3%( بلغت  مئوية  بنسبة  الترصف”  وعدم  “االرتباك 
عند تكرار التحرش فكان “اخبار احد افراد االرسة” يف املرتبة 

الثالثة بنسبة مئوية بلغت )11.2%).

يف حني  كانت النسب األقل الخبار اإلدارة يف العمل / الجامعة 
كردة فعل اوىل، واخبار احد الزمالء/ الزميالت كردة فعل ثانية.

يتضح من الجدول )7-4( أن “عمل بلوك ملن ارتكب التحرش” 
او يف  مرة  اول  سواء يف  األكرث  كان  االلكرتوين  الفضاء  يف 
حال تكرارها وبنسبة مئوية بلغت )%30.5،%29.5( عىل التوايل.
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يف حني كان “التزام الصمت” يف املرتبة الثانية عند ترصف 
التحرش  تكرار  عند  اما    ،)13.2%( بنسبة  مرة  ألول  الضحية 
فكان “الصد واملنع” يف املرتبة الثانية بنسبة مئوية بلغت )13%).

اما كردة فعل ثالثة يف حال الترصف األول فكان “الصد واملنع” 
يف  فكان  تكراره  حال  يف  اما   ،)12.5%( بلغت  مئوية  بنسبة 
املرتبة الثالثة “اجراء تعديالت عىل الخصوصية والرسية” بنسبة 

مئوية )11.7%).

يف حني  كانت النسب االقل فيام يتعلق باخبار وحدة الجرائم 

االلكرتونية او حتى التقدم بشكوى للجهات االمنية.

جدول رقم )7-1( النسبة املئوية لضحايا التحرش حسب ترصفهم عند تعرضهم للتحرش يف املنزل ألول مرة ويف حال التكرار

الترصف عند تكرار التحرشالترصف ألول مرةردود فعل الشخص الذي تعرض للتحرش

اناثذكوركيلاناثذكوركيل

%20.6%22.1%20.6%33%27.3%31.8إلتزمت الصمت

%9.5%12.5%10.1%15.1%14.5%14.8إرتبكت ومل أترصف

%5.2%8.7%6%3.1%6.4%3.7تركت املنزل

السلوكيات  هذه  مرتكبة   / مرتكب  من  هربت 
واألفعال

11.1%13.6%10.1%11.8%8.7%12.3%

%22.1%23.1%22.5%17.8%18.2%17.6صديت ومنعت هذه السلوكيات واألفعال

%12.9%6.7%11.6%7.2%4.5%7.1أخربت أحد أفراد أرسيت

%6.6%5.8%6.2%4.9%3.6%4.5أخربت أحد األصدقاء / الصديقات

%2.3%5.8%3%1.6%2.7%1.7أخربت أحد الجريان

%3.2%4.8%3.4%1.6%4.5%2.1أخربت إدارة حامية األرسة

%5.4%1.9%4.9%5.6%4.5%5.6تقدمت بشكوى للجهات األمنية

جدول رقم )7-3( النسبة املئوية لضحايا التحرش حسب ترصفهم عند تعرضهم للتحرش يف أماكن العمل / الدراسة ألول مرة 

ويف حال التكرار

الترصف عند تكرار التحرشالترصف ألول مرةردود فعل الشخص الذي تعرض للتحرش

اناثذكوركيلاناثذكوركيل

%13.2%18.7%14.3%20.6%20.7%20.8إلتزمت الصمت

%8.1%9.8%8.1%12.0%8.6%11.3إرتبكت ومل أترصف

%8.3%6.5%8.1%10.9%8.6%10.5تركت مكان العمل / الدراسة

السلوكيات  هذه  مرتكبة   / مرتكب  من  هربت 
واألفعال

9.9%7.1%10.3%8.9%8.1%9%

%25.7%23.6%25.5%23%23.6%22.9صديت ومنعت هذه السلوكيات واألفعال

%11.7%8.1%11.2%5.9%5.7%5.8أخربت أحد أفراد أرسيت

%9.2%4.9%8.4%7.5%7.1%7.4أخربت أحد األصدقاء / الصديقات

%3.6%4.9%3.7%3.2%6.4%3.8أخربت أحد الزمالء / الزميالت

%6.4%6.5%6.3%2.9%3.6%3.1أخربت اإلدارة يف العمل / الجامعة

%4.8%8.9%5.5%3.6%8.6%4.5تقدمت بشكوى للجهات األمنية
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جدول رقم )7-4( النسبة املئوية لضحايا التحرش حسب ترصفهم عند تعرضهم للتحرش يف الفضاء االلكرتوين ألول مرة ويف 

حال التكرار

الترصف عند تكرار التحرشالترصف ألول مرةردود فعل الشخص الذي تعرض للتحرش

اناثذكوركيلاناثذكوركيل

%8%14.6%8.9%13.1%14.3%13.2إلتزمت الصمت

%3.5%3.6%3.4%4.9%3.9%4.7إرتبكت ومل أترصف

عملت بلوك ملرتكب / مرتكبة هذه السلوكيات 
واألفعال

30.5%23.4%31.7%29.5%19%30.9%

%8.7%10.9%8.9%9.8%13.6%10.3أغلقت النت

%12.8%13.9%13%12.8%10.4%12.5صديت ومنعت هذه السلوكيات واألفعال

%9.5%9.5%9.5%4.9%3.9%4.8أخربت أحد أفراد أرسيت

%8.7%2.2%7.5%7.5%5.2%7.4أخربت أحد األصدقاء / الصديقات

ورسية  خصوصية  عىل  تعديالت  أجريت 
معلومايت

11.4%13.6%11.4%11.7%13.1%11.5%

%2.7%8%3.4%1.6%3.9%2.0أخربت وحدة الجرائم االلكرتونية

%3.7%5.1%3.9%2.2%7.8%3.2تقدمت بشكوى للجهات األمنية

٪١٤٫٣٪٢٠٫٨
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7-2  أسباب صمت الضحايا عند وقوع التحرش

التحرش  حول  حكايتها  مستعار169  إسم  وهو  “سلوى”  تقول 
الجنيس “أنا ممرضة عمري 27 سنة وأعمل يف مستشفى خاص 
بالقسم الخاص بفحص الثدي تحت إرشاف طبيب، وحاول هذا 
جميع  كون  أبايل  ال  وكنت  مرة  من  أكرث  التحرش يب  الطبيب 

ترصفاته 

كانت بالكالم، إال أانه أصبح يتامدى يف الحديث حيث قال يل 

مرة )نفيس أعملك فحص ثدي حتى أطمن عليك( وقتها أخربت 

صديقتي التي نصحتني بأن أنىس املوضوع وما أرد عليه”.

وتتابع “املفروض أين كممرضة أدخل معه عىل غرفة الفحص ملا 
بقوم بفحص املريضات، وهذا االجراء متبع حتى تكون املريضة 
 مرتاحة، ولكن الذي حصل أنه ويف كل مرة يقوم بالفحص كان 

ميسك بثدي املريضة ليفحصه ولكنه ينظر ايل مع حركات بوجهه 
تقول يل متى دورك. أنا ال ميكنني االدعاء أنه يتجاوز عمله يف 
فحص املريضات، لكن أصبح األمر مزعج يل ورصت أشكك يف 

طريقة فحصه للمريضات ألين بداخيل أعرف نواياه.”

أحد،  يصدقني  لن  اإلدارة  أخربت  وأن  لوظيفتي،  محتاجة  أنا 
وهم يخافون عىل سمعة املستشفى وسيستغنون عن خدمايت، 
ولن أفكر بتقديم شكوى رسمية ألنه ال يوجد لدي دليل، وأخاف 
أن ال يصدقني أحد، وأخاف من أهيل أن ال يصدقوين، وفضلت 
السكوت، إال أنه مستمر يف طريقة ترصفاته معي...وال أعرف 

ما هو الحل”

إحدى الضحايا وتعمل ممرضة

من  يتضح  حيث  كبري  بشكل  “سلوى”  قصة  النتائج  وتعكس 
به/  املُتَحرش  ترصف  وراء  األسباب  أكرث  أن   )5-7( الجدول 
سمعتها،  عىل  الخوف  هو  األماكن  جميع  يف  السلبي  بها 
فيام  الدراسة  عينة  الستجابات  املئوية  النسبة  بلغت  حيث 
مكان   ،)29.8%( العامة  األماكن   ،)20.9%( باملنزل  يتعلق 
.(25.1%( االلكرتوين  والفضاء   ،)29.8%( والدراسة   العمل 

السلبي  الترصف  وراء  السبب  فكان  الثانية  املرتبة  يف  اما 
يف  ملساعدتهم”  بطريقة  معرفتهم  “عدم  هو  بهم،  للمتحرش 
هذا  اعتربوا  حني  يف   ،)16.4%( بلغت  مئوية  وبنسبة  املنزل 
األمر عادي وطبيعي يف األماكن العامة )%15.4(، مكان العمل 

والدراسة )%13.3(، والفضاء االلكرتوين )20.1%).

املرتبة  يف  وطبيعي”  “عادي  األمر  هذا  اعتبار  كان  حني  يف 
و”الخوف من   ،)14.5%( بلغت  مئوية  بنسبة  املنزل  الثالثة يف 
ردة فعل االهل وعدم تصديقهم” يف األماكن العامة )11.6%(، 
و”الخوف من تهديد مرتكب / مرتكبة هذه السلوكيات” يف مكان 
العمل والدراسة )%13(، و”عدم معرفتهم بطريقة ملساعدتهم” 

يف الفضاء االلكرتوين )16.3%).

مساعدتهم”  ميكنه  الحد  معرفتهم  “عدم  سبب  أخريا  حل  كام 
مرتكب  سلطة  من  و”الخوف   ،)10%( مئوية  بنسبة  املنزل  يف 
العمل  وأماكن  العامة  األماكن  يف  السلوكيات”  هذه  مرتكبة   /
والدراسة والفضاء االلكرتوين بنسبة مئوية بلغت )6.8%، 9.3%، 

%6.9( وعىل التوايل.

جدول رقم )7-5( النسبة املئوية لضحايا التحرش حسب أسباب ترصفهم بشكل سلبي \ عند تعرضهم للتحرش يف جميع 

األماكن

املنزلاالسباب
األماكن 
العامة

مكان العمل/ 
الدراسة

الفضاء 
االلكرتوين

%20.1%13.3%15.4%14.5إعتربت األمر عادي وطبيعي

%6.9%9.3%6.8%10.9خفت من سلطة مرتكب / مرتكبة هذه السلوكيات واألفعال

%12.9%13%10.5%13خفت من تهديد مرتكب / مرتكبة هذه السلوكيات واألفعال

خفت عىل سمعتي

20.9%29.8%29.8%25.1%

%9%12.9%11.6%14.2خفت من ردة فعل أهيل وعدم تصديقي

--%8.9-خفت من ردة فعل املتواجدين

%9.8%10.1%8.8%10ال أعرف أحداً ميكنه مساعديت

%16.3%11.6%8.1%16.4ال أعرف طريقة ملساعديت

169 متت مقابلتها بتاريخ 21/11/2017، يف منزلها.
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7-3  طريقة دفاع الضحايا عن أنفسهم عند وقوع 
التحرش

يتضح من الجدول )7-6( أن “الهروب” كان أكرث وسيلة دفاع 
من قبل املُتحرش به/بها ضد املتحرشني الذكور بنسبة مئوية من 
استجابات عينة الدراسة بلغت )%49.4(، يف حني كان “الرصاخ 
بوجه املتحرشات االناث” وسيلة الدفاع األوىل من املُتحرش بهم 

ضدهن بنسبة مئوية بلغت )39.4%).

املتحرشني  ضد  “الــرصاخ”  فكانت  الثانية  الدفاع  وسيلة  اما 
الذكور بنسبة مئوية بلغت )%28.1(، و”الهروب” من املتحرشات 
االناث بنسبة )%36.4(، يف حني كانت وسيلة الدفاع الثالثة ضد 

املتحرشني الذكور “الصفع/ الدوس عىل القدم/ الرضب” بنسبة 
مئوية بلغت )%13.8(، و”الصفع/ الدوس عىل القدم/ الرضب” 
إضافة اىل “استخدام الرذاذ الحار او أي رشاش آخر” بنسبة 

مئوية بلغت )9.1%).

أي  او  الحار  الرذاذ  “استخدام  فكانت  للدفاع  وسيلة  آخر  اما 
رشاش آخر” ضد املتحرشني الذكور بنسبة مئوية بلغت )2%(. 
واستخدام “أدوات حادة أو صاغق كهربايئ” بنسبة )%3(، لكل 

منهام.

جدول رقم )7-6( النسبة املئوية لضحايا التحرش حسب طريقة الدفاع عند تعرضهم للتحرش يف جميع األماكن حسب 

الجنس

انثىذكرطريقة دفاع الشخص عن نفسه ضد مرتكب التحرش

%36.4%49.4الهروب

%39.4%28.1الرصاخ

%9.1%13.8الصفع و/أو الدوس عىل القدم و/أو الرضب

%3%4.3إستخدام أدوات حادة مثل مربد األظافر واألقالم ودبوس الحجاب

%3%2.4إستخدام صاعق كهربايئ

%9.1%2إستخدام الرذاذ الحار أو أي رشاش آخر

7-4 ردود أفعال املتواجدين يف مكان التحرش

عينة  استجابات  من   )52.6%( أن   )7-7( الجدول  من  يتضح 
التحرش”،  فعل  يالحظوا  “مل  املتواجدين  بان  أفادت  الدراسة 
بان  استجاباتهم  أفــادت  ملن  املئوية  النسبة  كانت  حني   يف 

 “املتواجدين الحظوا فعل التحرش ومل يتدخلوا” )%21.2(، اما 
مرتكب  وجه  يف  ورصخ  “تدخل  من  حول  االستجابات  نسبة 

التحرش ليتوقف عن ذلك” ) 14.2%).

فعل  “ملالحظة  االستجابات  من  األقل  النسبة  بلغت  حني  يف 
التحرش من قبل املتواجدين واملشاركة فيه” )12%).

جدول رقم )7-7( النسبة املئوية لضحايا التحرش حسب ترصف املتواجدين عند تعرضهم للتحرش حسب الجنس

انثىذكرالكيلترصف املتواجدين 

رصخوا يف وجه مرتكب / مرتكبة هذه السلوكيات 
واألفعال للتوقف

14.2%19.8%20.4%

%51.6%47.9%52.6مل يالحظوا هذه السلوكيات واألفعال

%23.5%26.4%21.2الحظوا هذه السلوكيات واألفعال ومل يتدخلوا

%4.5%125.8.%الحظوا هذه السلوكيات واألفعال وشاركوا فيها

7-5  هل يقوم ضحايا التحرش بإخبار املقربني منهم؟

بإبالغ  الذين قاموا  الذكور  )7-1( بأن نسبة  الشكل  يتضح من 
والصديقات  األصدقاء   / العائلة  أفــراد  )أحد  املقربني  أحد 
 ،)20%( واالنــاث   ،)15.87%( بلغت  والزميالت(  الزمالء   /
أحد  بإبالغ  يقوموا  مل  الذين  الذكور  نسبة  بلغت  حني  يف 
 / والصديقات  األصــدقــاء   / العائلة  ــراد  أف )أحــد  املقربني 

من  يتضح   .)%  80( واالناث   ،)84.2%) والزميالت(   الزمالء 

هو  التحرش  لضحايا  املقربني  نصيحة  أن   )8-7( الجدول 
 الطلب منهم “السكوت ونسيان االمر” وبنسبة مئوية بلغت من

استجابات عينة الدراسة )%39.8(، يف حني أظهرت )39.3%( 
من استجاباتهم تشجيعهم للضحايا لتقديم شكاوى رسمية.
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جدول رقم )7-8( النسبة املئوية لضحايا التحرش حسب نصيحة املقربني عند تعرضهم للتحرش حسب الجنس

اإلناثالذكورالكيلنصيحة املقربني

%38.9%48.4%39.8السكوت ونسيان األمر

%38.3%45.2%39.3تقديم شكوى رسمية

%22.8%6.5%21غري ذلك

7-6  هل يقوم ضحايا التحرش بتقديم شكاوى رسمية؟

يتضح من الجدول )7-9( أن السواد االعظم من عينة الدراسة 
مل يقوموا بتقديم تبليغ وشكوى رسمية ضد مرتكب / مرتكبة 

هذه السلوكيات واألفعال ذكورا واناثا .

جدول رقم )7-9( النسبة املئوية لضحايا التحرش الذين قدموا شكاوى رسمية حسب الجنس

اإلناثالذكورالكيل

%17.8%20.4%18.1نعم

%73.7%63.7%72.5ال

%8.4%15.9%9.4ال ينطبق

يتضح من الجدول )7-10( بان أكرث األسباب التي تقف وراء 
عدم تقديم املرتكب ضدهم فعل التحرش بتليغ أو شكوى هو 

الخوف عىل سمعتهم بنسبة مئوية بلغت )%23.5(، يف حني كان 
 ،)13.8%( بنسبة  )%21(، ثم الخوف من األهل  الثاين  السبب 
ثم   ،)11.3%( بنسبة  شكوى  تقديم  لطريقة  معرفتهم  عدم   ثم 

جرمية  تشكل  واألفعال  السلوكيات  هذه  بأن  معرفتهم  عدم 
وطويلة  معقدة  والشكوى  التبليغ  إجراءات  ثم   ،)9.3%( بنسبة 
بنسبة )%9(، وأخريا الخوف من تهديد مرتكب / مرتكبة هذه 

السلوكيات واألفعال وسلطته بنسبة )6.4%).

٪٩٫٤٪٧٢٫٥٪١٨٫١

٪١٥٫٩٪٦٣٫٧٪٢٠٫٤

٪٨٫٤٪٧٣٫٧٪١٧٫٨
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جدول رقم )7-10( النسبة املئوية لضحايا التحرش حسب أسباب عدم تقديم شكاوى رسمية عند تعرضهم للتحرش حسب 

الجنس

االناثالذكورالكيلأسباب عدم تقديم شكوى رسمية

ال أعرف أن هذه السلوكيات واألفعال تشكل جرمية

9.3%

11.3%9%

%20.1%26.2%21ليس لدي إثبات

ال أعرف طريقة تقديم الشكوى

11.3%

8.5%11.5%

%14.1%11.3%13.8خفت من األهل

خفت عىل السمعة

23.5%

17.7%24.1%

%6.3%7.8%6.4خفت من تهديد مرتكب / مرتكبة هذه السلوكيات واألفعال  يل وسلطته عيل

%8.9%10.6%9إجراءات التبليغ والشكوى معقدة وطويلة

%5.9%6.4%5.8أسباب أخرى.......................................

يتضح من الجدول )7-11( بأن أكرث النتائج التي حصلت مع من 
تقدموا بشكوى هو “رفض الجهة األمنية قبول الشكوى لعدم 
وجود أدلة” بنسبة مئوية )%21.2( من عينة الدراسة، يف حني 

أفاد )%16.4( ممن أرتكب التحرش ضدهم بأنه تم توقيف 

للقضاء، وتحويله  واألفعال  السلوكيات  هذه  مرتكبة   /  مرتكب 
يف حني كانت املصالحة وإسقاط الشكوى النتيجة التي وصل 
اليها )%14.2( من عينة الدراسة، كام جاء تقليل الجهة األمنية 
من جدية الشكوى ورفضت تسجيلها أخريا وبنسبة مئوية بلغت 

.(10.1%)

جدول رقم )7-11( النسبة املئوية لضحايا التحرش وفقاً ملا حصل بعد تقديم شكاوى رسمية، حسب الجنس

االناثالذكورالكيلنتيجة تقديم شكوى رسمية

متت املصالحة وإسقاط الشكوى

14.2%

11.9%15%

تم توقيف مرتكب / مرتكبة هذه السلوكيات واألفعال وتحويله للقضاء

16.4%

16.4%15.9%

رفضت الجهة األمنية قبول الشكوى لعدم وجود أدلة

21.2%

28.4%20%

قللت الجهة األمنية من جدية الشكوى ورفضت تسجيلها

10.1%

9%10.6%

%14.7%6%13.5أخرى..............................................

%23.8%28.4%24.6ال ينطبق

٪٢٣،٥ ٪١١،٣ ٪٩،٣
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7-7  قرارات محكمة التمييز األردنية

لقد إستقر إجتهاد القضاء األردين169 عىل أن الفارق ما بني جرمية 
هتك العرض وجرمية الفعل املناف للحياء، يكمن يف جسامة الفعل 
املادي الذي يقع عىل املعتدى عليه، فإن إستطال عىل مواضع يعتربها 
وال  سرتها  عىل  الناس  سائر  يحرص  التي  العورات  من  املجتمع 
الفعل  بقي  وإن  فالجرمية هتك عرض،  وسعاً يف صونها،  يدخرون 
بدرجة اللمس واملداعبة من غري املساس بالعورات فالجرمية هي فعل 

مناف للحياء.

ويف الحالة املعروضة بذات القضية أعاله، فإن املجني عليها ذكرت 
وخدها  رأسها  تقبيلها عىل  إقترص عىل  املتهم  فعل  أن  شهادتها  يف 
بالعورات،  املساس  أو مالصقة لصدرها دون  وحضنها دون مالمسة 
مام يشكل فعله فعالً منافياً للحياء خالفاً ألحكام املادة 305 من قانون 

العقوبات.

ويف قرار آخر170، فقد قررت املحكمة بأنه إذا إقترصت األفعال التي 
قام بها املتهم عىل تقبيلها عىل فمها ورأسها ويدها وأنه مل يقم بأي 
يعترب  عليها  املجني  أي جزء من جسم  أو  عورتها  اىل  إستطال  فعل 

169 قرار محكمة التمييز األردنية بصفتها الجزائية رقم 2176 )هيئة خامسية( تاريخ 
24/1/2012 – منشورات مركز عدالة.

170 قرار محكمة التمييز األردنية بصفتها الجزائية رقم 549/2011 )هيئة خامسية( 
بتاريخ 2/6/2011 – منشورات مركز عدالة.

عورة يحرص كل إنسان عىل صونه والحفاظ عليه، فإن هذه األفعال 
تشكل أركان وعنارص جنحة املداعبة املنافية للحياء باملعنى املقصود 

يف املادة 305 من قانون العقوبات.

وأشارت املحكمة يف قرار آخر171 اىل أن قيام املتهم يف أحد الباصات 
بإتجاه رجلها ثم  العمومية باإلقرتاب من املجني عليها وحرك رجله 
وضع يده عىل فخذها األمين فقامت برفع يده وشتمه ورصخت عليه 
تقدمت  الباص  وصول  وعند  بينهام  وفصل  الباص  كنرتول  وحرض 
للحياء  املنايف  الفعل  جرم  تشكل  الوقائع  هذه  فإن  ضده،  بشكوى 
خالفاً ألحكام املادة 305 من قانون العقوبات، ألن الفعل بقي بدرجة 
اللمس واملداعبة من غري مساس بالعورات التي يحرص الناس عىل 

سرتها وال يدخرون وسعاً يف صونها.

كام قالت املحكمة172 يف قرار آخر بأنه تعترب األفعال التي قام 
بها املتهم وهي تقبيل املجني عليها عىل خدها ووضع رأسه عىل 
جسم  من  جزء  أي  اىل  اإلستطالة  دون  املالبس  فوق  فخذيها 
املجني عليها يعد عورة يحرص كل إنسان عىل صونه والحفاظ 
عليه ويخدش عاطفة الحياء العريض لديها ال تشكل جناية هتك 
العرض باملعنى القانوين، ذلك كون الخد ال يعترب من العورات 

171 قرار محكمة التمييز األردنية بصفتها الجزائية رقم 670/2007 )هيئة خامسية( 
بتاريخ 12/7/2007 – منشورات مركز عدالة.

172 قرار محكمة التمييز األردنية بصفتها الجزائية رقم 808/2000 )هيئة خامسية( 
بتاريخ 21/9/2000 – منشورات مركز عدالة.

٪٢٤٫٦

٪١٠٫١

٪١٦٫٤

٪٢٤٫٦

٪٢١٫٢

٪١٤٫٢

٪١٣٫٥

٪٢١٫٢

٪١٤٫٢

٪١٣٫٥

 ً

٪١٠٫١٪١٠٫١

٪٢١٫٢٪٢١٫٢

٪١٦٫٤٪١٦٫٤

٪١٤٫٢٪١٤٫٢
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هذه  تشكل  وإمنا  العورات،  من  األردين  املجتمع  يعتربها  التي 
األفعال جرم الفعل املنايف للحياء خالفاً ألحكامم املادة 305 من 

قانون العقوبات.

وإعتربت املحكمة173 أيضاً قيام التهم مبسك املشتكية من يدها 
املنافية  األفعال  بدون رضاها، من  وتقبيلها عىل خدها وشفتها 

للحياء وال تشكل جناية هتك العرض.

إن أجزاء الجسم التي يتم ملسها هي الفيصل فيام إذا كان الفعل 
يشكل تحرشاً وبالتايل يقع يف دائرة “الجنحة” أم أن الفعل يشكل 

“جرمية” جنائية تستوجب عقوبة أعىل.

ويالحظ بأن معظم القضايا التي نظرتها محكمة التمييز األردنية 
الجناة  من  محاوالت  األمر  حقيقة  يف  هي  الجزائية،  بصفتها 
املرتكبة  الجرمية  توصيف  من  التخفيف  محاميهم،  بواسطة 
لتصبح جنحة. مام يعني بأنه يكاد يكون معدوماً وصول قضايا 
تتعلق باملداعبة املنافية للحياء والفعل املناف للحياء بحد ذاتهام، 
إذا  فيام  القانوين  بتكييفها  مرتبط  قضايا  هكذا  وصول  وإمنا 

كانت كذلك أم أنها جرمية هتك عرض.

173 قرار محكمة التمييز األردنية بصفتها الجزائية رقم 416/1999 )هيئة خامسية( 
بتاريخ 1/1/1999 – منشورات مركز عدالة.

عىل  الحصول  من  بريوقراطية  عوائق  بسبب  نتمكن  ومل  هذا 
)املفصولة  قضايا  بعدد  املتعلقة  العدل  وزارة  وإحصاءات  أرقام 
للحياء  املناف  والفعل  العام،  للحياء  املنافية  املداعبة  واملدورة( 
منذ  الخصوص  بهذا  رسمياً  مخاطبتهم  من  الرغم  عىل  العام، 

ترشين ثاين 2017. 

العرض خالل عام  بلغ عدد جرائم هتك  من جهة أخرى، فقد 
2015 بحدود 752 جرمية وإرتفعت عام 2016 اىل 982 جرمية 
لعام  السنوي  اإلحصايئ  التقرير  حسب  %30.5.وذلــك  وبنسبة 

2016 والصادر عن إدارة املعلومات الجنائية174.

https://www.psd.gov.jo/images/cid/report2016/sec/1/7.pdf 174 )تم االطالع 
عليه يف 28/12/2017).
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الفصل الثامن :

آثار التحرش الجنيس
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الفصل الثامن : آثار التحرش الجنيس

ملخص الفصل
طالب 	   3000 شملت  حديثة  نرويجية   دراسة  أظهرت 

قد  الذي  الرضر  بأن  الثانوية،  املدارس  يف  وطالبة 
أو  تلميح جنيس  للشخص جراء  النفيس  بالجانب  يلحق 
ملسة، ال يقل عن الرضر النفيس للشخص الذي يتعرض 

لإلغتصاب.

يكن 	  عندما  حتى  النساء  تالحق  اإلجتامعية  الوصمة 
العار  جلنب  أنهن  بإعتبار  الجنيس  التحرش  ضحايا 
والتنشئة  املجتمع  ويلعب  وعائالتهن،  ألرسهن  والخزي 
اإلجتامعية بشكل خاص دوراً بارزاً يف ترسيخ الوصمة 

اإلجتامعية للنساء والفتيات.

التحرش 	  فيه  مبا  الجنسية  الجرائم  تؤدي  أن  ميكن 
إحتامل  زيادة  إىل  الطفولة،  أثناء  السيام  الجنيس 
التدخني وإدمان املخدرات والكحول وإنتهاج سلوكيات 

جنسية خطرة يف مرحلة الحقة من العمر. 

“فقدان الثقة بالغري” اكرث ما يشعروا فيه من تم ارتكاب 	 
فعل التحرش ضدهم وبنسبة مئوية بلغت )24.8%)

أكرث أفراد عينة الدراسة أفادوا بأن “مرتكب التحرش” 	 
هو السبب يف فعل التحرش وبنسبة مئوية )77.9%)

الذكور 	  بأن  أفادوا  الدراسة  عينة  أفراد  من   )30.2%)
مئوية  بنسبة  اإلناث  من  بكثري  أكرث  التحرش  يرتكبون 

بلغت )45%)

أظهرت دراسة نرويجية176 حديثة شملت 3000 طالب وطالبة يف 
املدارس الثانوية، بأن الرضر الذي قد يلحق بالجانب النفيس 
للشخص جراء تلميح جنيس أو ملسة، ال يقل عن الرضر النفيس 

للشخص الذي يتعرض لإلغتصاب.

ال شك بأن اآلثار اإلجتامعية والصحية والنفسية واإلقتصادية 
عىل ضحايا التحرش الجنيس )ذكوراً وإناثاً( أكرث رضراً وإيالماً 
من تلك املرتتبة عىل مرتكبي التحرش، مع إختالف تلك اآلثار 

بني الجانبني.

ردة  أو   )Social Stigma( اإلجتامعية  الوصمة  نظرية  تحاول 
الفعل اإلجتامعي والتي ظهرت يف خمسينيات القرن املايض أن 
تحول بني الفرد وبني تقبل املجتمع له، عن طريق وصم الفرد 
بصفات أو سامت ) labels (  أو تهم معينه، فتحرمه من بعض 
الحقوق أو تفرض عليه عقوبة بتقييد حريته لفرتة زمنية معينة، 
وتبقى هذه الوصمة عالقة يف تاريخه اإلجتامعي مام يعرضه 
للعزلة واإلنطواء واملهانة، وترتب أرضاراً له وألرسته وعائلته177.

فإنهن  للنساء،  الدونية  والنظرة  الذكوري  املجتمع  وبسبب 
غري  أو  مطلقات  أو  أرامــل  ككونهن  إجتامعياً  موصومات 
فإن  ذلك  من  أكرث  بل  ال  بالسن،  تقدمهن  رغم  متزوجات 
الوصمة اإلجتامعية تالحقهن حتى عندما يكن ضحايا التحرش 
الجنيس بإعتبار أنهن جلنب العار والخزي ألرسهن وعائالتهن، 
ويلعب املجتمع والتنشئة اإلجتامعية بشكل خاص دوراً بارزاً يف 

ترسيخ الوصمة اإلجتامعية للنساء والفتيات.

https://ar.rt.com/jmaw 176 تم االطالع عليه يف )27/12/2017).

177 عيل عبداملعطي فرج، اإلتجاهات النظرية يف دراسة الجرمية واإلنحراف، دراسة 
يف سوسيولوجية الجرمية، جامعة عمر املختار، ليبيا، مل يرش اىل سنة النرش، ص 13.

تعرض  الجنسية  الجرائم  أن  العاملية178  الصحة  منظمة  تقول 
ومشاكل  وجنسية  ونفسية  جسدية  ملشاكل  وأطفالهم  الضحايا 
املدى.  وطويلة  مدمرة قصرية  آثاراً  لها  وخيمة  إنجابية  صحية 
وتشمل اآلثار الصحية الصداع وآالم الظهر وآالم البطن واألمل 
الليفي العضيل واإلضطرابات املعدية املعوية ونقص القدرة عىل 
التحرّك وتدهور الحالة الصحية عموماً، وقد ينتج عنها إصابات 

بالغة أو مميتة.

الجنيس  التحرش  فيه  مبا  الجنسية  الجرائم  تؤدي  أن  ميكن 
وإدمان  التدخني  إحتامل  زيادة  إىل  الطفولة،  أثناء  السيام 
املخدرات والكحول وإنتهاج سلوكيات جنسية خطرة يف مرحلة 
العنف  لذلك  التعرّض  بني  توجد عالقة  كام  العمر.  من  الحقة 
يف الصغر ومامرسته )فيام يخص الذكور( أو الوقوع ضحية له 

)فيام يخص اإلناث( عند الكرب179.

متتد  قد  مزمنة  وأخرى  حادة  مرحلة  مبرحلتني  الضحايا  متر 
أيام  لعدة  ساعات  من  تستمر  الحادة  واملرحلة  العمر،  طوال 
إضطراب  من  خاللها  الضحية  وتعاين  الجنيس،  اإلعتداء  بعد 
وغضب،  وإنفعال  وتهيج  املعتادة،  والسلوكيات  الترصفات  يف 
للضحية  وميكن  واملهانة،  والتحقري  بالذل  وشعور  النفس  ولوم 
شديدة  النفسية  معاناتها  وتختزن  وإنفعاالتها،  أحاسيسها  كتم 
اإليالم يف الالشعور وتتسبب يف كثري من األمراض واملشاكل 

النفسية180.

http://www.who.int/media- ،178 منظمة الصحة العاملية، العنف املامرس ضد املرأة
centre/factsheets/fs239/ar/  )تم االطالع عليه يف 29/12/2017).

179 منظمة الصحة العاملية، املرجع السابق

180 ويس راضية، آثار صدمة اإلغتصاب عىل املرأة، رسالة ماجستري، جامعة منتوري، 
الجزائر، 2005-2006 ، ص 92.
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التحرش  فيها  مبا  والفتيات  النساء  ضد  الجنسية  الجرائم  إن 
الجنيس تشكل إنتهاكاً جسيامً لحقوقهن التي هي جزء ال يتجزأ 
من حقوق اإلنسان، وأن مامرسة العنف بكافة أشكاله والعنف 
الجنيس بشكل خاص تحد من مشاركتهن الفاعلة ومن متكينهن 
مبختلف املجاالت السياسية واإلجتامعية واإلقتصادية والثقافية.

الجنيس  للعنف  اإلقتصادية  التكلفة  فإن  أخرى  جهة  ومن 
تستنزف  التي  العوامل  أهم  أحد  من  تعترب  الجنسية  والجرائم 
وبنسب  املفقود  اإلقتصادي  الناتج  منها  يتشكل  التي  األموال 
أمام  وعائقاً  للدولة،  اإلجاميل  املحيل  بالناتج  مقارنة  مرتفعة 
باإلنتاجية من كال  يتأثر بشكل مبارش  الذي  النمو اإلقتصادي 

الجنسني.

كوبنهاجن  مركز  لحساب  أجريت  حديثة  دراسة  أشارت  وقد 
كونسينساس سنرت اىل أن العنف األرسي لوحده وأغلب ضحاياه 
من النساء واألطفال يكلف العامل بحدود 8 تريليون دوالر، وأن 
مبقابل وفاة شخص واحد بسبب الحروب فإن هنالك 9 أشخاص 
تقريباً ميوتون بسبب العنف األرسي، ومبقابل كل قتيلني بسبب 

الحروب هنالك طفل ميوت بسبب العنف األرسي.

تتمثل التكاليف اإلقتصادية للعنف ضد النساء والفتيات والعنف 
العالج من  تكاليف مبارشة كتكاليف  الجنيس بشكل خاص يف 
وأدوية  طبية  مستلزمات  من  والنفسية  الجسدية  اإلصابات 
مبارشة  وتكاليف غري  العمل،  عن  والتغيب  املرضية  واإلجازات 
العنف  نتيجة  والفتيات  النساء  إنتاجية  بتدين  املتعلقة  كتلك 
علامً  اإلجاميل.  املحيل  الناتج  مساهامتهن يف  وبالتايل ضعف 
بأن آثار العنف املامرس ضدهن خاصة اآلثار النفسية تالزمهن 

لفرتات طويلة قد متتد لطول فرتة حياتهن.   

8-1  شعور الضحايا بعد التعرض للتحرش الجنيس

ما  اكرث  بالغري”  الثقة  “فقدان  أن   )1-8( الجدول  من  يتضح 
يشعروا فيها من تم ارتكاب فعل التحرش ضدهم وبنسبة مئوية 
بلغت )%24.8(، يف حني كان “الخوف من التواجد أو الخروج 
بدون مرافقني” يف املرتبة الثانية بنسبة مئوية بلغت )20.2%(، 
وثالثا “عدم االكرتاث” بنسبة مئوية بلغت )%19.6(، ثم الخوف 
والهلع والتأمل )%19.1(، ثم “لوم الذات” )%11.5(، اما الشعور 
بنسبة  بهم”  اآلخرين  إهتامم  بسبب  جيد  “شعور  فهو  األخري 

مئوية بلغت )4.8%).

جدول رقم )8-1( النسبة املئوية لضحايا التحرش وفقاً 

لشعورهم عند تعرضهم للتحرش حسب الجنس

بعد  الــضــحــيــة  ــور  ــع ش
التعرض للتحرش

النسبة 
املئوية

االناثالذكور

%18.40%31.10%19.6عدم اإلكرتاث

إهتامم  بسبب  جيد  شعور 
اآلخرين يب

4.8%12.80%3.60%

%19.60%14.00%19.1الخوف والهلع والتأمل

%11.30%12.80%11.5لوم الذات

%25.20%20.70%24.8فقدان الثقة يف الغري

أو  التواجد  من  الخوف 
الخروج بدون مرافقني

20.2%8.50%21.90%

8-2  من املتسبب بالتحرش الجنيس

يتضح من الجدول )8-2( أن أكرث أفراد عينة الدراسة أفادوا بأن 
“مرتكب التحرش” هو السبب يف فعل التحرش وبنسبة مئوية 
(%77.9(، يف حني أفادوا بأن كالهام السبب بنسبة )15.6%(، 

اما نسبة من أفادوا بأنهم هم السبب )%5.7( منهم.

جدول رقم )8-2( النسبة املئوية لضحايا التحرش وفقاً 

للمتسبب بالتحرش الجنيس حسب الجنس

اإلناثالذكورالكيل

%5.9%11.8%5.7ضحية التحرش

%80.4%57.7%77.9مرتكب التحرش

%13.7%28.6%15.6كالهام

8-3  هل شاهد ضحايا التحرش غريهم يتعرضون 
لذلك؟

يتضح من الجدول )8-3( أن )%39.9( من أفراد عينة الدراسة 
أو  األصدقاء  أو  ــارب  )األق االخرين  شاهدوا  بانهم  ــادوا  أف
الزمالء( مرات قليلة يتعرضوا لفعل التحرش، يف حني )23.4%( 
منهم شاهدوهم مرات عديدة، يف حني كانت نسبة الذين مل 

يشاهدوا أحدا يتعرض للتحرش )36.7%).

جدول رقم )8-3( النسبة املئوية لضحايا التحرش الذين 

شاهدوا غريهم يتعرضون للتحرش حسب الجنس

اإلناثالذكورالكيل

%40.3%38.3%39.9نعم حاالت قليلة

%23%25%23.4نعم حاالت عديدة

%36.6%36.7%36.7ال إطالقاً



دراسة حول ظاهرة التحرش يف االردن81

8-4  من الذي ميارس التحرش الجنيس؟

يتضح من الجدول )8-4( أن )%30.2( من أفراد عينة الدراسة 
أفادوا بأن الذكور يرتكبون التحرش أكرث بكثري من اإلناث بنسبة 
مئوية بلغت )%45(، اما من افادوا بان الذكور فقط من يقوم 
بقعل التحرش فكانت نسبتهم )%34.5(، كام ان نسبة من افادوا 
 ،)15.2%( متساو  بشكل  بالتحرش  يقوموا  واإلناث  الذكور  بأن 
ثم خيار اإلناث أكرث بكثري من الذكور )%2.8(، وأخريا االناث 

فقط )2.5%).

جدول رقم )8-4( النسبة املئوية لضحايا التحرش وفقاً لرأيهم 

“من ميارس التحرش؟” حسب الجنس

اإلناثالذكورالكيل

%36.7%19%34.5الذكور فقط

%2.4%4%2.5اإلناث فقط

بشكل  ــاث  واإلنـ الــذكــور 
%13.7%26.2%15.2متساو

من  بكثري  أكــرث  الذكور 
%44.9%44.4%45اإلناث

من  بكثري  أكــرث  اإلنــاث 
%2.3%6.3%2.8الذكور

التحرش أنفسهم مبامرسة  8-5  هل يقوم ضحايا 
التحرش؟

يتضح من الجدول )8-5( أن )%77.5( من أفراد عينة الدراسة 
أفادوا بانهم مل يرتكبوا فعل التحرش مطلقا بآخرين، بينام بلغت 
نسبة من ارتكبوه بآخرين وملرات قليلة )%6.9(، اما من يرتكبوه 

بشكل دائم فبلغت نسبتهم )4.8%).

جدول رقم )8-5( النسبة املئوية لضحايا التحرش الذين 

مارسوا التحرش حسب الجنس

اإلناثالذكورالكيل

%4.3%13.4%4.8نعم دامئاً

%91.2%63%77.5ال مطلقاً

%4.5%23.5%6.9نعم مرات قليلة
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الفصل التاسع :

النتائج العامة ملرتكبي التحرش 
الجنيس
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الفصل التاسع : النتائج العامة ملرتكبي التحرش الجنيس

ملخص الفصل

لعينة 	  وفقاً  التحرش  فيها  يرتكب  التي  األماكن  أكرث 
للتحرش  بالنسبة  العامة  األماكن  التحرش هي  مرتكبي 
عىل   )34.4%  ،40.9%( اللفظي  والتحرش  اإلميايئ 
للتحرش  بالنسبة  والدراسة  العمل  وأماكن  التوايل، 
 )44.2%  ،40.2%( النفيس  والتحرش  الجسدي 
للتحرش  بالنسبة  االلكرتوين  والفضاء  التوايل،  عىل 

االلكرتوين )54.1%(. 

التحرش اإلميايئ األكرث تكراراً وبشكل يومي )10.4% 	 
من مرتكبي التحرش ميارسونه بشكل يومي(، والتحرش 
من   10.6%( أسبوعي  بشكل  تكراراً  األكرث  اللفظي 
التحرش ميارسونه بشكل أسبوعي(، فيام كان  مرتكبي 
التحرش الجسدي ميارس بشكل نادر )%32 من مرتكبي 

التحرش ميارسونه بشكل نادر(.

أكرث األشخاص الذين ارتكب ضدهم التحرش الجنيس 	 
يف املنزل هن بنات العم / بنات الخال بنسبة مئوية من 

مجموع االستجابات )15%)

أكرث األشخاص الذين ارتكب أفراد عينة الدراسة فعل 	 
التحرش معهم يف األماكن العامة  هن الغريبات بنسبة 

مئوية من مجموع االستجابات )36.7%)

أكرث األشخاص الذين ارتكب أفراد عينة الدراسة فعل 	 
التحرش معهم يف أماكن العمل/ الدراسة هن الزميالت 

بنسبة مئوية من مجموع االستجابات )33.2%)

أكرث األشخاص الذين ارتكب أفراد عينة الدراسة فعل 	 
الغريبات  هن  االلكرتوين  الفضاء  يف  معهم  التحرش 

بنسبة مئوية من مجموع االستجابات )35.1%)

أكرث األعامر التي كان يرتكب معها أفراد عينة الدراسة 	 
بلغت  مئوية  بنسبة  عاما   )25-18( هو  التحرش  فعل 
مكان   ،)38.2%( العامة  األماكن   ،)38.7%( للمنزل 
االلكرتوين  الفضاء  يف  اما   ،)43.8%( العمل/الدراسة 
فكانت جميع األعامر مستهدفه للتحرش وبنسبة مئوية 

بلغت )%43.1( من استجابات عينة الدراسة.

أكرث األعضاء التي قام أفراد عينة الدراسة بلمسها خالل 	 
السلوكيات واألفعال الجسدية يف املنازل هو “الصدر” 
يف   ،)19.2%( االستجابات  مجموع  من  مئوية  بنسبة 
حني كان “كل الجسم” األكرث ملسا يف األماكن العامة 
 ،18.9%( بلغت  مئوية  بنسبة  والدراسة  العمل  واماكن 

%19( عىل التوايل

أكرث املالبس الذي كانت املرأة ترتديها يف املنزل أثناء 	 
التحرش بها من وجهة نظر مرتكب التحرش هو مالبس 
املنزل القصرية أو الضيقة وبنسبة مئوية بلغت )52.1%).

املرأة يف 	  ترتديها  كانت  الذي  املالبس  أكرث  أن  يتضح 
األماكن العامة أثناء التحرش بها من وجهة نظر مرتكب 
التحرش هو املالبس العادية القصرية أو الضيقة وبنسبة 

مئوية بلغت )42.4%)

أكرث املالبس الذي كانت ترتديها املرأة يف يف أماكن 	 
نظر  وجهة  من  بها  التحرش  أثناء  والدراسة  العمل 
مرتكب التحرش هو املالبس العادية القصرية أو الضيقة 

وبنسبة مئوية بلغت )39.1%)

من 	  التحرش  لحدوث  تكراراً  العامة  األسباب  أكرث 
الفاضح”  “اللباس  كانت  التحرش،  مرتكبي  نظر  وجهة 
و  السبب(،  هذا  إختاروا  التحرش  مرتكبي  من   17%)
“البعد عن الدين” )%7.1 من تركبي التحرش إختاروا 
العاري واإلغراء” )%7.1 من  السبب(، و “الجسد  هذا 

مرتكبي التحرش إختاروا هذا السبب(

عىل 	  اللوم  يضعون  التحرش  مرتكبي  من   28.6% بأن 
الضحايا، فيام يضع %14.7 منهم اللوم عىل أنفسهم!

الرتكاب 	  التحرش  مرتكب  دفعت  التي  األسباب  أكرث 
املرأة  جامل  هو  املرأة  ضد  واألفعال  السلوكيات  هذه 

وجسدها، بنسبة مئوية بلغت )27.7%)

نتناول يف هذا الفصل أهم النتائج الخاصة بعينة مرتكبي التحرش، وهي عينة قصدية.

1-9  أنواع التحرش ومكان حدوثه

التي يرتكب فيها  بأن أكرث األماكن   )9-1( الجدول  يتضح من 
التحرش وفقاً لعينة مرتكبي التحرش هي األماكن العامة بالنسبة 

للتحرش اإلميايئ والتحرش اللفظي )%40.9، %34.4( عىل 

الجسدي  للتحرش  بالنسبة  والدراسة  العمل  وأماكن  التوايل، 

والفضاء  التوايل،  عىل   )44.2%  ،40.2%( النفيس  والتحرش 
االلكرتوين بالنسبة للتحرش االلكرتوين )54.1%(. 
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جدول رقم )1-9( النسبة املئوية ملرتكبي التحرش حسب نوع التحرش ومكان حدوثه

أماكن العمل / األماكن العامةاملنزل
الدراسة

الفضاء االلكرتوين

%18.9%35.5%40.9%4.7اإلميايئ

%27.8%32.5%34.4%5.3اللفظي

%13.3%40.2%37.1%9.4الجسدي

%21.6%44.2%24.5%9.7النفيس

%54.1%24.8%13%8.1االلكرتوين

ومن حيث تكرار أفعال وسلوكيات التحرش خالل آخر 12 شهراً 
)جدول 2-9(، فقد كان التحرش اإلميايئ األكرث تكراراً وبشكل 
يومي(،  بشكل  ميارسونه  التحرش  مرتكبي  من   10.4%( يومي 
من   10.6%( أسبوعي  بشكل  تكراراً  األكرث  اللفظي  والتحرش 
مرتكبي التحرش ميارسونه بشكل أسبوعي(، فيام كان التحرش 

التحرش  مرتكبي  من   32%( نــادر  بشكل  ميــارس  الجسدي 
ميارسونه بشكل نادر(.

جدول رقم )2-9( النسبة املئوية إلستجابات مرتكبي التحرش عىل تكرار األفعال والسلوكيات خالل الـ 12 شهراً السابقة181

نادراًشهرياًأسبوعياًيومياًنوع التحرش

%26.9%14.5%9.7%10.4اإلميايئ

%25.4%18%10.6%8.5اللفظي

%32%14.1%9.7%4.2الجسدي

%28%8.6%5.2%4.2النفيس

%29.8%13.2%5.2%6.3االلكرتوين

2-9 ضد من أرتكبت هذه األفعال والسلوكيات؟

ارتكب  الذين  األشخاص  أكرث  بأن   )9-3( الجدول  من  يتضح 
ضدهم التحرش الجنيس يف املنزل هن بنات العم / بنات الخال 
أقارب  تالهن   ،)15%( االستجابات  مجموع  من  مئوية  بنسبة 
أصدقاء  ثم  استجاباتهم،  من   )11.3%( مئوية  بنسبة   آخرون 
االستجابات،  مجموع  من   )10.8%( بلغت  مئوية  بنسبة  العائلة 
ثم )%7.5( ضد األخت، و)%7( مع عاملة املنزل واألب، وكانت 

نسب الفئات األخرى قليلة متقاربة حل آخرها الجد والجده.

املرتبة  يف  املنزل  يف  الذكور  املتحرشون  استهدف  حني  يف 
األوىل بنات العم والخال بنسبة مئوية بلغت )%18(، ثم أصدقاء 

العائلة )%12.4(، وأخريا الجد والجده )%1.2( لكل منهام.

181 يشمل هذا الجدول فقط أفراد عينة مرتكبي التحرش الذين إستجابوا لسؤال 

"التكرار خالل آخر 12 شهراً".
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جدول رقم )3-9( ضد من أرتكب التحرش الجنيس يف املنازل؟ - النسبة املئوية ملرتكبي التحرش الجنيس حسب الضحية 

والجنس

ضد من أرتكبت 
السلوكيات واألفعال

االناثالذكورالكيل

%العدد%العدد%العدد

%35.9%2918.0%3215.0بنات العم / بنات الخال

%917.6%159.3%2411.3أقارب آخرون

%35.9%2012.4%2310.8أصدقاء العائلة

%47.8%127.5%167.5أوالد العم / أوالد الخال

%35.9%127.5%157.0األخت

%35.9%127.5%157.0الخادمة

%47.8%95.6%136.1األب

%23.9%85.0%104.7األخ

%35.9%74.3%104.7الحارس

%35.9%53.1%83.8زوج األم

%47.8%42.5%83.8الخادم

%12.0%53.1%62.8األم

%12.0%53.1%62.8العم / الخال

%23.9%42.5%62.8زوجة األب

%23.9%42.5%62.8السائق

%23.9%31.9%52.3العمة / الخالة

%12.0%21.2%31.4الجد

%12.0%21.2%31.4الجدة

ارتكب  الذين  األشخاص  أكرث  بأن   )9-4( الجدول  من  يتضح 
العامة   األماكن  يف  معهم  التحرش  فعل  الدراسة  عينة  أفراد 
هن الغريبات بنسبة مئوية من مجموع االستجابات )36.7%(، 
تالهن الصديقات بنسبة مئوية )%17.6( من استجاباتهم، ثم 
الزميالت بنسبة مئوية بلغت )%12.7( من مجموع االستجابات، 

ثم )%11.5( ضد الغرباء الذكور.

يف حني استهدف املتحرشون الذكور يف املرتبة األوىل الغريبات 
بنسبة مئوية بلغت )%40.2(، ثم الصديقات )%19.9(، وأخريا 
األقارب الذكور )%1.7(، أما االناث فاستهدفن يف املرتبة األوىل 
الغرباء الذكور بنسبة مئوية بلغت)%32.9( من استجاباتهن، ثم 

الغريبات )%20.5(، وأخريًا أفراد العائلة ذكور واناثا.
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جدول رقم )4-9( ضد من أرتكب التحرش الجنيس يف األماكن العامة؟ - النسبة املئوية ملرتكبي التحرش الجنيس حسب 

الضحية والجنس

ضد من أرتكبت 
السلوكيات واألفعال

االناثالذكورالكيل

%العدد%العدد%العدد

%1520.5%14340.2%15936.7الغريبات

%56.8%7119.9%7617.6الصديقات

%811%4713.2%5512.7الزميالت

%2432.9%246.7%5011.5الغرباء الذكور

%56.8%164.5%214.8الزمالء الذكور

%22.7%185.1%204.6األقارب اإلناث

%68.2%123.4%184.2األصدقاء الذكور

%68.2%61.7%122.8األقارب الذكور

%11.4%102.8%112.5أفراد العائلة الذكور

%11.4%82.2%92.1أفراد العائلة اإلناث

يتضح من الجدول )5-9( بأن أكرث األشخاص الذين ارتكب أفراد 
الدراسة  العمل/  أماكن  يف  معهم  التحرش  فعل  الدراسة  عينة 
هن الزميالت بنسبة مئوية من مجموع االستجابات )33.2%(، 
ثم  استجاباتهم،  من   )23.5%( مئوية  بنسبة  املراجعات  تالهن 
االداريات بنسبة مئوية بلغت )%11( من مجموع االستجابات، 
ثم )%8.5( ضد املراجعني الذكور، ثم الزمالء الذكور )7.3%(،  
املدراء  قليلة  وبنسب  أخريا  وحل   )7%( بنسبة  املديرات  ثم 

واالداريني الذكور.

يف حني استهدف املتحرشون الذكور يف أماكن العمل والدراسة 
ثم   ،)36.5%( بلغت  مئوية  بنسبة  الزميالت  األوىل  املرتبة  يف 
أما   ،)2.5%( الذكور  االداريني  وأخريا   ،)24.5%( املراجعات 
بنسبة  الذكور  الزمالء  األوىل  املرتبة  يف  فاستهدفن  االناث 
الذكور  املراجعني  ثم  استجاباتهن،  من   )32.8%( بلغت  مئوية 

(%21.4(، وأخريا املديرات )2.4%).

جدول رقم )5-9( النسبة املئوية ملرتكبي التحرش الجنيس حسب الضحية والجنس

ضد من أرتكبت 
السلوكيات واألفعال

االناثالذكورالكيل

%العدد%العدد%العدد

%819.0%6924.5%7723.5املراجعات

%24.8%3311.7%3611.0اإلداريات

%921.4%196.7%288.5املراجعني الذكور

%1023.8%145.0%247.3الزمالء الذكور

%12.4%227.8%237.0املديرات

%49.5%124.3%164.9املدراء الذكور

%37.1%72.5%113.4اإلداريني الذكور

%819.0%6924.5%7723.5املراجعات

ارتكب  الذين  األشخاص  أكرث  بأن   )9-6( الجدول  من  يتضح 
أفراد عينة الدراسة فعل التحرش معهم يف الفضاء االلكرتوين 
هن الغريبات بنسبة مئوية من مجموع االستجابات )35.1%(، 
تالهن الصديقات بنسبة مئوية )%18.5( من استجاباتهم، ثم 
الزميالت بنسبة مئوية بلغت )%14.6( من مجموع االستجابات، 
ثم )%8.3( ضد الغرباء الذكور، ثم الزمالء الذكور )%5.3(،  ثم 

االصدقاء الذكور بنسبة )%4.5( وحل أخريا وبنسب قليلة أفراد 
العائلة االناث والذكور واالقارب الذكور.

يف حني استهدف املتحرشون الذكور يف أماكن العمل والدراسة 
ثم   ،)37.6%( بلغت  مئوية  بنسبة  الغريبات  األوىل  املرتبة  يف 
أما   ،)1.9%( الذكور  العائلة  أفراد  وأخريا   ،)20%( الصديقات 
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االناث فاستهدفن يف املرتبة األوىل الغرباء الذكور بنسبة بلغت 
وأخريًا   ،)21.6%( الغريبات  ثم  استجاباتهن،  من   )31.1%)

األقارب االناث وأفراد العائلة االناث )%1.4( لكل منهام.

جدول رقم )6-9( ضد من أرتكب التحرش الجنيس يف الفضاء االلكرتوين؟ - النسبة املئوية ملرتكبي التحرش الجنيس حسب 

الضحية والجنس

ضد من أرتكبت 
السلوكيات واألفعال

االناثالذكورالكيل

%العدد%العدد%العدد

%1621.6%15637.6%17335.1الغريبات

%79.5%8320.0%9118.5الصديقات

%45.4%6816.4%7214.6الزميالت

%2331.1%184.3%418.3الغرباء الذكور

%11.4%266.3%275.5األقارب اإلناث

%1114.9%153.6%265.3الزمالء الذكور

%68.1%153.6%224.5األصدقاء الذكور

%11.4%163.9%173.4أفراد العائلة اإلناث

%34.1%92.2%122.4األقارب الذكور

%22.7%81.9%102.0أفراد العائلة الذكور

3-9 وقت إرتكاب هذه األفعال والسلوكيات

التي كان يرتكب  يتضح من الجدول )7-9( بأن أكرث األوقات 
فيها أفراد عينة الدراسة فعل التحرش هو جميع األوقات بنسبة 
مئوية بلغت للمنزل )%41.9(، األماكن العامة )%48.4(، مكان 
من   )62.2%( االلكرتوين  والفضاء   ،)39.5%( العمل/الدراسة 

استجاباتهم.

املنزل  العارشة مساء يف  بعد  ليال  الثانية فكان  املرتبة  اما يف 
والفضاء االلكرتوين بنسب مئوية )%24، %24.4( عىل التوايل، 
اما يف األماكن العامة وأماكن العمل والدراسة فكان نهاراً )-5

11( وبنسبة مئوية )18.1%، 32.5%).

التوقيت  فكان  التحرش  فيها  يرتكب  التي  األقل  األوقات  اما 
وبنسبة  العمل  وأماكن  املنزل  من  كل  )10-6( يف  من  املسايئ 
التوقيت  كان  حني  يف  التوايل،  عىل   )7.5%  ،7%( مئوية 
الصباحي من )11-6( يف األماكن العامة والفضاء االلكرتوين 

وبنسبة مئوية )%4.3، %2.9( عىل التوايل.

أفراد  فيها  يرتكب  كان  التي  األسبوع  بأيام  يتعلق  فيام  اما 
بنسبة  االسبوع  أيام  جميع  هو  التحرش  فعل  الدراسة  عينة 
مئوية بلغت للمنزل )%50.8(، األماكن العامة )%54.3(، مكان 
من   )72.2%( االلكرتوين  والفضاء   ،)63.0%( العمل/الدراسة 

استجاباتهم.

اما يف املرتبة الثانية فكان يف العطل يف املنزل واألماكن العامة 

%15( عىل   ،20%  ،19.5%( بنسب مئوية  االلكرتوين  والفضاء 
االسبوع  وسط  فكان  والدراسة  العمل  أماكن  يف  اما  التوايل، 

وبنسبة مئوية )11.4%).

والفضاء  املنزل  من  كل  يف  األسبوع  وسط  فكان  اخريا  اما 
االلكرتوين وبنسبة مئوية )%8.5، %3.1( عىل التوايل، يف حني 
كان أول االسبوع يف األماكن العامة وبنسبة مئوية )%4.9(، ويف 

العطل يف أماكن العمل والدراسة بنسبة مئوية بلغت )5.5%).

فيها  يرتكب  كان  بالفصل  يتعلق  فيام  الجدول  من  اتضح  كام 
بنسبة  الفصول  كل  هو  التحرش  فعل  الدراسة  عينة  أفــراد 
مئوية بلغت للمنزل )%71.4(، األماكن العامة )%65.4(، مكان 
من   )82.8%( االلكرتوين  والفضاء   ،)71.2%( العمل/الدراسة 

استجاباتهم.

اما يف املرتبة الثانية فكان فصل الصيف يف جميع األماكن، أما 
اخريا فكان فصل الخريف يف كل األماكن.
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جدول رقم )7-9( األوقات التي أرتكب فيها التحرش الجنيس - النسبة املئوية ملرتكبي التحرش الجنيس حسب وقت ويوم 

وفصل إرتكاب الفعل أو السلوك

األماكن العامةاملنزلالخيارات
العمل/  مــكــان 

الدراسة
ــاء  ــ ــضـ ــ ــفـ ــ الـ

االلكرتوين

%2.9%11.8%4.3%11.6صباحاً )11-6)الوقت

%6.3%32.5%18.1%15.5نهاراً )11-5)

%4.2%7.5%17.4%7.0مساء )6-10)

%24.4%8.8%11.7%24.0ليالً )بعد 10 ليالً(

%62.2%39.5%48.4%41.9كل األوقات

%4.4%10.0%4.9%9.3أول األسبوعأيام األسبوع

%3.1%11.4%5.3%8.5وسط األسبوع

%5.3%10.0%15.5%11.9نهاية األسبوع

%15.0%5.5%20.0%19.5أيام العطل

%72.2%63.0%54.3%50.8كل أيام األسبوع

%9.8%16.8%21.2%16.0الصيفالفصل

%0.8%2.2%2.8%2.5الخريف

%2.9%4.9%3.2%7.6الشتاء

%3.7%4.9%7.4%2.5الربيع

%82.8%71.2%65.4%71.4كل الفصول

(١١-٥

٪٢٤٫٧
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4-9 خصائص الضحايا وفق مرتكبي التحرش

يرتكب  كان  التي  األعامر  أكرث  بأن   )9-8( الجدول  من  يتضح 
معها أفراد عينة الدراسة فعل التحرش هو )25-18( عاما بنسبة 
مئوية بلغت للمنزل )%38.7(، األماكن العامة )%38.2(، مكان 
فكانت  االلكرتوين  الفضاء  يف  اما   ،)43.8%( العمل/الدراسة 
جميع األعامر مستهدفه للتحرش وبنسبة مئوية بلغت )43.1%( 

من استجابات عينة الدراسة.

املنزل  االعامر مستهدفة يف  كل  فكانت  الثانية  املرتبة  اما يف 
التوايل،  عىل   )26.5%  ،25%( مئوية  بنسب  العامة  واألماكن 
اما يف أماكن العمل والدراسة فكان العمر املستهدف )25-40 
عاما( وبنسبة مئوية )%19.9(، اما الفضاء االلكرتوين فجاءت 
يف املرتبة الثانية من حيث االستهداف األعامر ما بني )18-25 

عاماً( وبنسبة مئوية )26.9%).

يف حني كانت أقل األعامر إستهدفاً للتحرش يف املنزل واألماكن 
العامة واماكن العمل والدراسة، اضافة اىل الفضاء االلكرتوين 
 ،3%  ،1.8%  ،3.2%( مئوية  وبنسبة  عاماً(   40 من  )أقل  هي 

%2.8( عىل التوايل.

إن أغلب عينة الدراسة يف املنزل واألماكن العامة، اضافة اىل 
الفضاء االلكرتوين مل تكرتث للمستوى التعليمي للضحية التي 
كان يرتكب معها فعل التحرش بنسبة مئوية بلغت عىل التوايل 
(%36.9، %51.8، %55(، يف حني تم استهداف حملة الشهادة 
بنسبة  والدراسة  العمل  أماكن  االوىل يف  املرتبة  الجامعية يف 

مئوية بلغت )37.2%).

أما يف املرتبة الثانية  فقد كانوا الحاصلني عىل الثانوية العامة 

 ،)23.3%( بلغت  مئوية  بنسبة  املنزل  يف  املستهدفني  وأقل 
والحاصلني عىل الشهادة الجامعية يف االماكن العامة والفضاء 
يف  التوايل،  عىل   )20.9%  ،23.9%( مئوية  بنسبة  االلكرتوين 
حني مل يكرتث املتحرشون بتعليم الضحية يف أماكن الدراسة 

والعمل بنسبة بلغت )31.6%).

من  االخرية  املرتبة  يف  العليا  الدراسات  حملة  حل  حني  يف 
حيث االستهداف يف املنزل بنسبة مئوية بلغت )%7.8(، أما يف 
االلكرتوين  والفضاء  والدراسة  العمل  واماكن  العامة  األماكن 
كانوا األميني االقل استهدافًا بنسبة مئوية بلغت )2.7%، 3.6%، 

%3.8( عىل التوايل.

فعل  ضدهم  للُمرتكب  االجتامعية  بالحالة  يتعلق  فيام  أما 
التحرش، فقد تبني بأن أغلب عينة الدراسة يف األماكن العامة، 
مل  االلكرتوين  الفضاء  اىل  اضافة  والدراسة،  العمل  واماكن 
التي كان يرتكب معها فعل  للحالة االجتامعية للضحية  تكرتث 
التحرش بنسبة مئوية بلغت عىل التوايل )45.1، 35%، 50.6%(، 
يف حني تم استهداف فئة األعزب/ العزباء يف املرتبة االوىل 

يف املنزل بنسبة مئوية بلغت )45.2%).

أما يف املرتبة الثانية  فلم يكرتث املتحرشون يف املنازل بالحالة 
االجتامعية للضحية بنسبة بلغت )%31.3(. يف حني فقد كانوا 
والدراسة،  العمل  واماكن  العامة،  األماكن  يف  املتزوجني  غري 
 ،32.1%( بلغت  مئوية  بنسبة  االلكرتوين  الفضاء  اىل  اضافة 
االقل  األرامل  كانوا  حني  يف  التوايل،  عىل   )26.9%  ،33.8%

استهدافا يف جميع االماكن.

جدول رقم )8-9( العمر واملستوى التعليمي والوظيفي لضحايا التحرش الجنيس - النسبة املئوية ملرتكبي التحرش الجنيس 

حسب عمر وتعليم ووظيفة الضحايا

األماكن العامةاملنزلالخيارات
مكان العمل/ 

الدراسة
الفضاء 

االلكرتوين

%8.8%15.0%14.2%16.9أقل من 18 عاماًالعمر

%26.9%43.8%38.2%38.7بني 25-18 عاماُ

%18.4%19.9%19.4%16.1بني 40-25 عاماً

%2.8%3.0%1.8%3.2أكرث من 40 عاماً

%43.1%18.4%26.5%25.0كل األعامر

%3.8%3.6%2.7%11.7أمي / أميةالتعليم

%11.8%14.8%16.7%23.3ثانوية فأقل

%20.9%37.2%23.9%20.4شهادة جامعية

%8.5%12.8%5.0%7.8دراسات عليا

182 من الناحية القانونية فإن أجزاء الجسم التي يتم ملسها تحدد فيام إذا كانت الجرمية 

جنحة أم جناية. فكل مساس بالعورات يعترب قانوناً جناية.
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%55.0%31.6%51.8%36.9غري مهم التعليم

%26.9%33.8%32.1%45.2عزباء / أعزبالحالة االجتامعية

%8.3%11.1%8.6%11.3متزوجة / متزوج

%7.5%15.0%10.4%10.4مطلقة / مطلق

%6.7%5.1%3.7%1.7أرملة / أرمل

غري مهم الحالة 
اإلجتامعية

31.3%45.1%35.0%50.6%

5-9 أجزاء الجسم املستهدفة يف التحرش الجسدي82

يتضح من الجدول )9-9( بأن أكرث األعضاء التي قام أفراد عينة 
الدراسة بلمسها خالل السوكيات واألفعال الجسدية يف املنازل 
هو “الصدر” بنسبة مئوية من مجموع االستجابات )19.2%(، 
العامة  األماكن  يف  ملسا  األكرث  الجسم”  “كل  كان  حني  يف 
واماكن العمل والدراسة بنسبة مئوية بلغت )%18.9، %19( عىل 
و”كل  والرقبة”  “الرأس  كانت  الثانية  املرتبة  يف  اما  التوايل، 
الجسم” يف املنزل بنسبة مئوية )%17.3( لكل منهام، واليدين 
يف األماكن العامة واماكن العمل والدراسة بنسبة بلغت )16.5%، 
الثالثة كانت “املؤخرة واألرداف” يف  املرتبة  أما يف   ،)17.4%
 )14.7%  ،12.2%( بلغت  مئوية  بنسبة  العامة  واألماكن  املنازل 
العمل  اماكن  يف  اما  التوايل،  وعىل  االستجابات  مجموع  من 
والدراسة فحل ثانيا “اليدين” بنسبة مئوية بلغت )%17.4(، أما 
ثالثًا فقد كانتا “املؤخرة واألرداف” يف املنزل واألماكن العامة 

العمل  اماكن  يف  اما  التوايل،  عىل   )14.7%  ،12.2%( بنسبة 
والدراسة فكان كل من “املؤخرة واألرداف” و”الرأس والرقبة” 

و “اليدين” بنسبة بلغت )%14( لكل منهام.

يف حني كانت األرجل األقل ملسا يف املنازل بنسبة مئوية بلغت 
والدراسة  العمل  واماكن  العامة  األماكن  والبطن يف   ،)1.3%)

بنسبة بلغت )%2.9، %2.5( عىل التوايل.

جدول رقم )9-9( أجزاء الجسم املستهدفة يف التحرش الجسدي - النسبة املئوية ملرتكبي التحرش الجنيس حسب أجزاء الجسم 

املستهدفة والجنس

أعضاء الجسم 
التي تم ملسها عند 
إرتكاب السلوكيات

مكان العمل/ الدراسةاألماكن العامةاملنزل

اناثذكوركيلاناثذكوركيلاناثذكوركيل

%16.7%13.7%14%15.4%14.3%14.5%17.2%17.3%17.3الرأس والرقبة

%11.9%10.2%10.4%15.4%12.8%13.3%17.2%10.2%11.5الكتفني

%9.5%12.8%12.3%13.8%10.1%10.6%17.2%19.7%19.2الصدر

%2.4%2.6%2.5%3.1%3.0%2.9%10.3%3.9%5.1البطن

%23.8%16.6%17.4%18.5%16.4%16.5%6.9%10.2%9.6اليدين

%14.3%14.1%14%15.4%14.6%14.7%10.3%12.6%12.2املؤخرة واألرداف

%4.8%3.5%3.6%0.0%3.9%3.2%6.9%6.3%6.4األعضاء الحساسة

%4.8%7.0%6.7%4.6%5.4%5.4%3.4%0.8%1.3األرجل

%11.9%19.5%19%13.8%19.6%18.9%10.3%18.9%17.3كل الجسم

6-9 مالبس الضحايا وقت وقوع أفعال وسلوكيات 
التحرش

يتضح من الجدول )10-9( أن أكرث املالبس الذي كانت املرأة 
مرتكب  نظر  وجهة  من  بها  التحرش  أثناء  املنزل  يف  ترتديها 
مئوية  وبنسبة  الضيقة  أو  القصرية  املنزل  مالبس  هو  التحرش 

بلغت )52.1%).

من  استهدافا  األقل  الرشعي  باللباس  الفتيات  كانت  يف حني 
)%3.1( من  بلغت  مئوية  بنسبة  املنازل  داخل  التحرش  مرتكب 

استجاباتهم.
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الذي كانت ترتديها املرأة يف األماكن  يتضح أن أكرث املالبس 
التحرش  مرتكب  نظر  وجهة  من  بها  التحرش  أثناء  العامة 
بلغت  مئوية  وبنسبة  الضيقة  أو  القصرية  العادية  املالبس  هو 

.(42.4%)

يف حني جاءت يف املرتبة الثانية املالبس العادية الطويلة، بنسبة 
مئوية بلغت )%29.1(، ثم املالبس العادية مع حجاب )19.1%(، 
باللباس  الفتيات  كانت  )%7.2(، يف حني  الرشعي  اللباس  ثم 

يف  التحرش  مرتكب  من  استهدافا  األقل  نقاب  مع  الرشعي  
املاكن العامة بنسبة مئوية بلغت )%2.2( من استجاباتهم.

أماكن  املرأة يف   ترتديها  كانت  الذي  املالبس  أكرث  أن  يتضح 
مرتكب  نظر  وجهة  من  بها  التحرش  أثناء  والدراسة  العمل 
التحرش هو املالبس العادية القصرية أو الضيقة وبنسبة مئوية 

بلغت )39.1%).

جدول رقم )10-9( النسبة املئوية ملرتكبي التحرش حسب مالبس الضحايا وقت وقوع الفعل أو السلوك واملكان

أماكن العمل / الدراسةاألماكن العامةاملنزلاملالبس حني تعرض/ت للتحرش

مالبس عادية قصرية أو ضيقة

52.1%42.4%20.5%

مالبس عادية طويلة

27.1%29.1%39.1%

مالبس عادية مع حجاب

17.7%19.1%17.4%

لباس رشعي

3.1%7.2%18%

لباس رشعي مع نقاب

0%2.2%5%

7-9 األسباب العامة للتحرش الجنيس

إن أكرث األسباب العامة تكراراً لحدوث التحرش من وجهة نظر 
)%17 من مرتكبي  الفاضح”  “اللباس  التحرش، كانت  مرتكبي 
 7.1%( الدين”  عن  “البعد  و  السبب(،  هذا  إختاروا  التحرش 
العاري  “الجسد  و  السبب(،  هذا  إختاروا  التحرش  تركبي  من 

واإلغراء” )%7.1 من مرتكبي التحرش إختاروا هذا السبب(.

ويف الحقيقة أن يف ذلك تناقضاً واضحاً مع إجاباتهم عن لباس 
املرأة وقت التحرش والتي جاءت بأن النسبة األعىل من املتحرش 
بهن يف أماكن العمل والدراسة كن يرتدين مالبس عادية طويلة 
(%39.1( و %18 “لباس رشعي” و %17.4 “مالبس عادية مع 

حجاب”.

أفاد  كام  باملالبس  له  عالقة  ال  التحرش  أن  عىل  يدل  وهذا 
مرتكبو التحرش!

تربز  التحرش  مرتكبو  يعيشها  التي  الشخصية  إزدواجية  إن 
األسباب  عن  بإجابتهم  الظاهرة  اإلختالفات  يف  واضح  بشكل 
العامة للتحرش، مقارنة مع األسباب العامة التي أوردها ضحايا 

التحرش.

ففي الوقت الذي أظهرت فيه النتائج بأن أكرث األسباب العامة 

يف  متثلت  الضحايا  نظر  وجهة  من  تكراراً  الجنيس  للتحرش 
الخلل مبنظومة القيم واألخالق، نجد بأن أكرث األسباب العامة 
للتحرش من وجهة نظر مرتكبي التحرش الجنيس تكراراً كانت 
اللباس الفاضح والجسد العاري واإلغراء، وهو ال يتوافق أبداً مع 

إجاباتهم حول مالبس الضحايا وقت وقوع التحرش.

وقد متت اإلشارة سابقاً اىل أن الخلل يف منظومة القيم واألخالق 
وعدم إضافة قيم جديدة تتناسب مع متطلبات العرص، أحدثت 
إزدواجية يف الشخصية مدعومة بحالة إنكار مجتمعي وتسامح 
الضحايا  وتحميل  رادعة،  غري  وقانونية  مجتمعية  وعقوبات 
املسؤولية عن حاالت التحرش أدت اىل تفضيل الضحايا الصمت 

وعدم التبليغ والشكوى.
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جدول رقم )11-9( النسبة املئوية ملرتكبي التحرش حسب األسباب العامة للتحرش الجنيس

النسبة املئويةالسببالرقم

%17.0اللباس الفاضح1

%7.1البعد عن الدين2

%7.1الجسد العاري واالغراء3

%6.6الرتبية4

%6.0البعد عن االخالق5

%5.8الرغبة الجنسية6

%4.9التسلية واضاعة الوقت )الفراغ (7

%4.7االختالط واالنفتاح8

%4.7أمراض نفسية )منها ضعف الشخصية (9

%4.4زيادة املهور وتأخر الزواج10

%4.1البطالة والفقر11

%4.1جامل البنت12

%3.6قلة الثقافة والتعليم وقلة الوعي الجنيس واملجتمعي13

%3.3اظهار الرجولة14

%3.3البيئة املحيطة15

%3.0وسائل التواصل االجتامعي ووسائل االعالم16

%2.5االفالم واملسلسالت واالغاين17

%1.9تفكك االرسة وانحاللها والضغوطات العائلية18

%1.4اللجوء19

%1.1التقليد االعمى20

%1.1ضعف القوانني الرادعة21

%0.8السلطة واملكانة الوظيفية22

%0.5الرغبة يف التعارف والحب23

%0.3الفضول24

%0.3املخدرات واملنشطات25

%0.3الغربة26

8-9  من املتسبب بالتحرش الجنيس؟

يالحظ من الجدول )12-9( بأن %28.6 من مرتكبي التحرش 
يضعون اللوم عىل الضحايا، فيام يضع %14.7 منهم اللوم عىل 

أنفسهم!

جدول رقم )12-9( النسبة املئوية ملرتكبي التحرش وفقاً 

للمتسبب بالتحرش الجنيس حسب الجنس

اإلناثالذكورالكيل

%36.8%25.7%28.6ضحية التحرش

%5.3%17.8%14.7مرتكب التحرش

%57.9%56.5%56.7كالهام

ــال  ــرش بأفعـ ــي التحـ ــام مرتكبـ ــباب قيـ 9-9 أسـ
ــرش ــلوكيات التحـ وسـ

يتضح من الجدول )13-9( أن أكرث األسباب التي دفعت مرتكب 
هو  املــرأة  ضد  واألفعال  السلوكيات  هذه  الرتكاب  التحرش 
)%27.7(، يف حني  بلغت  مئوية  بنسبة  املرأة وجسدها،  جامل 
كان السبب الثاين هو مالبسها غري الئقة وتربز معامل جسدها 
الوقت  وإضاعة  للتسلية  وثالثًا   ،)22.1%( بلغت  مئوية  بنسبة 
لهذه  وفرحها  األنثى  رغبة  ثم   ،)13.4%( بلغت  مئوية  بنسبة 
السلوكيات واألفعال )%11.8(، ثم محاولة معرفة مدى تجاوبها 
املرتبة  حل يف  الذي  السبب  )%9.1(، يف حني  أخرى  ألفعال 
قبل األخرية أن مرتكب التحرش تعلم من أصدقائه / صديقاته 
هذه السلوكيات، اما السبب األخري فهو شعور مرتكب التحرش 

بالتفوق وزياد الثقة بالنفس بنسبة مئوية بلغت )7.5%).
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جدول رقم )13-9( النسبة املئوية ألسباب قيام مرتكبي التحرش بالتحرش الجنيس باإلناث حسب الجنس

اإلناثالذكورالكيل

%30.00%27.40%27.7جامل األنثى وجسدها

%14.00%22.80%22.1مالبسها غري الئقة وتربز معامل جسدها

السلوكيات  هذه  صديقايت   / أصدقايئ  من  تعلمت 
واألفعال

8.4%8.60%6.00%

%6.00%7.70%7.5شعوري بالتفوق وزيادة ثقتي بنفيس

%2.00%9.80%9.1أحاول معرفة مدى تجاوبها ألفعال أخرى

%14.00%11.70%11.8رغبة األنثى وفرحها لهذه السلوكيات واألفعال

%28.00%11.90%13.4للتسلية وإضاعة الوقت
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الفصل العارش :

التدخالت إلنهاء ظاهرة التحرش 
الجنيس
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الفصل العارش : التدخالت إلنهاء ظاهرة التحرش الجنيس

ملخص الفصل

التحرش 	  ظاهرة  إلنهاء  املطلوبة  التدخالت  تحديد 
الجنيس يف األردن، يتطلب تحليالً عميقاً للوضع القائم 
به  قامت  ما  وهذا  القامئة،  الخطورة  عوامل  وتحديد 

الدراسة

وعىل 	  الترشيعي  القصور  يف  تتمثل  التحديات  أهم 
مستوى اإلسرتاتيجيات والسياسات والربامج، 

وال 	  تدعم  ال  وثقافية  مجتمعية  معايري  وجود  إستمرار 
الجنيس،  التحرش  حاالت  عن  اإلبالغ  عىل  تشجع 

وإستمرار أوجه التمييز وعدم املساواة بني الجنسني،

والتقييم 	  والتوثيق  واملتابعة  والتعاون  التنسيق  وضعف 
أو  قلة  أو  وضعف  العالقة،  ذات  الجهات  مختلف  بني 
إنعدام الخدمات الصحية والنفسية واالجتامعية املقدمة 

لضحايا التحرش الجنيس،

تبني عدم وجود أرقام وإحصاءات رسمية تعكس مدى 	 
إنتشار ظاهرة التحرش بسبب بقاء معظم الحاالت دون 
والتدابري  الترشيعات  نجاعة  األدلة عىل  تبليغ، وضعف 
التحرش  مواجهة  يف  الحالية  واإلجراءات  واآلليات 

الجنيس.

إن تحديد التدخالت املطلوبة إلنهاء و/ أو الحد ظاهرة التحرش 
الجنيس يف األردن، يتطلب تحليالً عميقاً للوضع القائم، والذي 
تشرتك فيه مجموعة من عوامل الخطورة املتقاطعة واملتشابكة، 
األشخاص  تعرض  وإحتاملية  فرص  زيادة  شأنها  من  والتي 
من  سنخفف  معالجتها  وعند  الجنيس  للتحرش  وإناثاً(  )ذكوراً 
له  بأن اإلناث هن األكرث تعرضاً  التعرض لهذه الظاهرة، علامً 
عىل  تنعكس  املطاف  نهاية  يف  والتي  السلبية،  بنتائجه  وتأثراً 

املجتمع بأرسه.

الخطورة  عوامل  لتحديد  هاماً  مدخالً  الدراسة  هذه  وتعد 
عىل  املستويات،  مختلف  وعىل   )10-1 )جدول  حالياً  املوجودة 
العمل،  وأماكن  التعليمية،  واملؤسسات  واألرسة،  الفرد،  مستوى 
واملجتمعات املحلية، والحكومة ومؤسساتها، ومؤسسات املجتمع 

املدين.)الفضاء الخاص والعام(
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جدول )1-10( عوامل الخطورة التي تزيد من فرص وإحتاملية التعرض للتحرش الجنيس

الفرد

الخصائص األساسية للفرد )الجنس / العمر / اإلعاقة(	 

الحالة االجتامعية للفرد )العزوبية / الزواج / الطالق(	 

املستويات التعليمية )األمية والتعليم(	 

املستويات الوظيفية )البطالة والعمل(	 

التمييز وعدم املساواة بني الجنسني	 

ضعف التوعية والتثقيف )الحقوق األساسية والقانونية والثقافة الجنسية(	 

األرسة

الصورة النمطية للمرأة داخل األرسة	 

عالقات القوة بني الجنسني	 

التاريخ األرسي )العنف والتفكك األرسي(	 

إنعدام أو ضعف الرتبية األرسية املراعية للنوع االجتامعي	 

ضعف التوعية والتثقيف حول التحرش الجنيس	 

املجتمع املحيل

وجود حالة إنكار مجتمعي لظاهرة التحرش الجنيس	 

ضعف الخدمات الصحية والنفسية واالجتامعية لضحايا التحرش الجنيس	 

إستمرار األسباب الجذرية والهيكلية للتمييز والعنف ضد املرأة )دونية املرأة / السلطة األبوية(	 

إستمرار سياسة إفالت مرتكبي التحرش الجنيس من العقاب وإنتشار ثقافة التسامح معهم	 

األعراف االجتامعية غري مشجعة	 

أماكن العمل / 
الدراسة

ضعف التوعية والتثقيف حول العنف ضد املرأة بشكل عام والتحرش الجنيس بشكل خاص	 

إنعدام أو ضعف السياسات املتعلقة مبكافحة التحرش الجنيس يف املؤسسات التعليمية وأماكن العمل	 

ضعف البيئة اآلمنة والصديقة للمرأة يف املؤسسات التعليمية وأماكن العمل	 

ضعف املناهج التعليمية حول املساواة بني الجنسني وعدم التمييز والعنف ضد املرأة	 

مؤسسات املجتمع 
املدين

ضعف التعاون والتنسيق بني مؤسسات املجتمع املدين حول قضايا العنف ضد املرأة بشكل عام والتحرش 	 
الجنيس بشكل خاص

ضعف أو إنعدام برامج التوعية والتثقيف وخدمات اإلرشاد املختلفة واملخصصة لحاالت التحرش 	 
الجنيس

ضعف أو إنعدام التوثيق لحاالت التحرش الجنيس	 

إنعدام إستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لرصد	 

الحكومة ومؤسساتها

القصور الترشيعي املتعلق بالتحرش الجنيس )التعريف والنطاق( يف قانون العقوبات وقانون العمل 	 
ونظام الخدمة املدنية.

عدم وجود	 
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تنفيذية  خطط  لدينا  لللجنة  االسرتاتيجية  الخطة  عىل  وبناًء 
سنوية تستجيب للقضايا واالولويات امللحة املرتبطة بكل املحاور  
وبناًء  لكل سنة  املوضوع  اجتامعي حسب  اقتصادي،  سيايس، 
عليه يف 2015 بدأنا يف التطبيق فنحن إىل اليوم ال يوجد لدينا 

أُطر تخطيطية وطنية فعلياً تتبنى قضية التحرش.

الوطنية  للجنة  العامة  األمينة   / النمس  سلمى  الدكتورة 

األردنية لشؤون املرأة

املذكوره  الخطورة  لعوامل  وفقاً  التحديات  من  العديد  وتربز 
الترشيعي  القصور  تتمثل يف  التحديات  هذه  أهم  لكن  أعاله، 
وإستمرار  والربامج،  والسياسات  اإلسرتاتيجيات  مستوى  وعىل 
وجود معايري مجتمعية وثقافية ال تدعم وال تشجع عىل اإلبالغ 
وعدم  التمييز  أوجه  وإستمرار  الجنيس،  التحرش  حاالت  عن 
واملتابعة  والتعاون  التنسيق  وضعف  الجنسني،  بني  املساواة 
والتوثيق والتقييم بني مختلف الجهات ذات العالقة، وضعف أو 
قلة أو إنعدام الخدمات الصحية والنفسية واالجتامعية املقدمة 
لضحايا التحرش الجنيس، وعدم وجود أرقام وإحصاءات رسمية 
تعكس مدى إنتشار ظاهرة التحرش بسبب بقاء معظم الحاالت 
والتدابري  الترشيعات  نجاعة  عىل  األدلة  وضعف  تبليغ،  دون 

واآلليات واإلجراءات الحالية يف مواجهة التحرش الجنيس.

ومن أجل خطة وطنية فعالة ملكافحة التحرش الجنيس، فال بد 
من وضع تصورات إسرتاتيجية للقضاء عىل هذه الظاهرة.

10-1  الترشيعات والسياسات واإلجراءات

عىل مستوى الحكومة ومؤسساتها، ال بد من تطوير الترشيعات 
املختلفة وعىل وجه الخصوص الجزائية واالجتامعية والتعليمية 
واضح  بشكل  الجنيس  التحرش  تجريم  اجل  من  والعاملية، 

ومفصل وشامل، وتحديد تعريف كامل له وألنواعه املختلفة.

وتشمل الترشيعات التعليمية تلك املتعلقة بوزارة الرتبية والتعليم، 
وبوزارة التعليم العايل والبحث العلمي.

املتعددة  الوطنية  والسياسات  الشمويل  النهج  إعتامد  إن 
القطاعات أفقياً وعامودياً، ووضع الربامج وخطط العمل لغايات 
الحامية والوقاية واإلستجابة للضحايا، تعد جميعها من متطلبات 

مكافحة التحرش الجنيس بشكل مؤسيس ووطني.

كام أن عىل الحكومة تقوية الروابط ما بني الحامية من التحرش 
واإلجــراءات  والتدابري  السياسات  وبني  ومكافحته،  الجنيس 

والنظم التي تتخذها لتحقيق هذه الغاية.

ويف هذا املجال تقول الدكتورة سلمى النمس183 / األمينة العامة 
للجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة ويف ردها عىل سؤال ملاذا 
املرشع االردين يتفادى إستخدام كلمة التحرش يف الترشيعات 

183 متت املقابلة يف مكتبها باللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة بتاريخ 
.27/11/2017

املصطلح؟  هذا  إستخدام  يف  املرشع  مشكلة  ماهي  الجزائية؟ 
نخىش  الحامية  مفهوم  عىل  القامئني  نحن  “بالحقيقه  أجابت 
تهمة  وكأنها  التحرش  ومنها  القضايا  عن  نتحدث  أن  “نخاف” 
أنه سلوك منحرف وموجود  للدولة وكأن التحرش منظومة مع 
يف العامل كله يجب االعرتاف به ومواجهته وليس التمويه عن 
سمعة  عىل  حفاظاً  مبسمياتها  االمور  تسمية  وعدم  التعريف 
الفقر والتهميش  القضايا مثل  الكثري من  الدولة مع أن هناك 
وعدم املساواة التي قد ترض أيضاً بسمعة الدولة، فهناك تناقض 
يف مجتمعنا ما بني مامرسة الوصاية عىل األخالق وعدم تبني 
يعترب  مجتمع  حقاً  كنا  فإن  القضايا  هذه  نحو  مواقف حقيقية 
األخالق يشء أسايس ملاذا ال نفضح املتحرش ملاذا نتسرت عليه!!

 10-2  البيئة املحيطة الداعمة

يقع التحرش الجنيس يف كل مكان، يف املنزل واألماكن العامة 
وأماكن العمل والدراسة والفضاء االلكرتوين هي بيئة محيطة 
بضحايا التحرش الجنيس ويف أغلبها ال تعمل عىل ضامن األمن 

وتقديم الدعم لهم.

“هناك اشارة واضحة لجاللة امللك يف كتاب التكليف السامي 
حول رضورة إنفاذ ما ورد يف الخطة الوطنية الشاملة لحقوق 
املدين،  املجتمع  مع  والتشاريك  الحواري  النهج  االنسان ضمن 
الذي  الثالث  املحور  يف  التحرش  قضايا  يف  نتحدث  حينام 
املرأه تحديداً  بالفئات األكرث عرضة لالنتهاك ومحور  إختص 
والطفل وكبار السن وذوي اإلعاقة نتحدث عن إجراءات نوعية 
التدابري الترشيعية والعديد  العديد من  قادمة وبالتايل هناك 
التدابري  من  العديد  هناك  وبالتأكيد  االداريــة  التدابري  من 

القضائية”

األستاذ باسل الطراونة / املنسق الحكومي لحقوق اإلنسان

من  وداعمة  آمنة  املحيطة  البيئة  جعل  عىل  العمل  من  بد  فال 
أجل الحامية والوقاية بالدرجة األوىل، وتقديم الدعم واملساندة 
أن  عىل  التأكيد  فإن  ذلك  ولتحقيق  الثانية.  بالدرجة  والخدمة 
العنف ضد املرأة بشكل عام والتحرش الجنيس بشكل خاص غري 

مقبول يف مختلف األماكن والبيئات املحيطة.

والتحرش  املرأة  للعنف ضد  الجذرية  األسباب  القضاء عىل  إن 
الجنيس، وتعزيز املساواة بني الجنسني ومنع التمييز، وتطوير 
ومؤسسات  واالجتامعية  التعليمية  للمؤسسات  سلوك  مدونات 
العمل من أهم الخطوات التي يجب العمل عىل تحقيقها للوصول 

اىل بيئة داعمة وآمنة.

الحكومي  املنسق   / الطراونة184  باسل  السيد  أشار  وقد  هذا 
لحقوق اإلنسان يف مقابلة معه اىل أنه “بداية ال بد أن أتحدث 
لحقوق  الشاملة  الوطنية  الخطة  وهي  الدولة  اسرتاتيجية  عن 
االنسان، خطه تغيريية إصالحية ألنها انطلقت يف العام 2016 

184 متت املقابلة يف مكتبه بدار رئاسة الوزراء بتاريخ 21/11/2017.
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بتوجيهات ملكية للحكومة وهذا ملزم للحكومات.”

مختصني  قضاة  بتعيني  القضايئ  املجلس  قرار  “بأن  وأضاف 
بقضايا العنف االرسي هذا يهتم بأمر قضايا التحرش بالتأكيد 
التعامل  تكاملية،  أنا  شك  ال  اإلطار  هذا  يف  املتخذة  التدابري 
والسياسات  االمنية  بالسياسات  يتعلق  فيام  الدولة  أجهزة  يف 
الحكومية بالتأكيد هنالك تدابري إدارية تتعلق يف التوعية، كرس 
ثقافة العيب برضورة التوعية وحث املجتمع النسايئ عىل اإلبالغ 
نعمل  وجزء  معلن  منها  وجزء  املتخذة  إجراءاتنا  من  جزء  هذا 
2019 هنالك   – 2018 عليه يف إطار عملنا املنهجي يف بداية 
التي تتخذها عدد كبري من املؤسسات،  العديد من االجراءات 
ويف اولوياتنا حقيقة فيام يتعلق بقضايا األرسة وملا نتحدث عن 
قضايا  ومنه  التحرش  قضايا  منه  شاسع  موضوع  وهو  األرسة 
ومنه  لألطفال  الوافده  العامله  قضايا  ومنه  لألطفال  اإلساءة 
العديد من األمور لكن يجب أن نتأكد بأن تعديالت املواد 305 
تعامل  سوية  برفع  ساهمت  ايضاً  العقوبات  قانون  من   306  –

أن  دليل  وهذا  التحرش  بقضايا  االهتامم  جانب  من  الدولة 

الدولة تنتبه لهذا األمر ألنه بالتأكيد هناك تدابري أخالقيه 

مجتمعية.”

10-3  الوقاية والحامية والتأهيل

تدخل إجراءات الوقاية والحامية والتأهيل يف أنظمة املؤسسات 
التعليمية  واملؤسسات  املدين  املجتمع  ومؤسسات  الحكومية 
ومؤسسات العمل، وتشمل ضامن أن تكون جميع هذه األنظمة 
الجنيس،  التحرش  من  والحامية  للوقاية  عالية  كفاءة  ذات 

وتقديم الخدمات والتأهيل للضحايا.

وميكن تحقيق ذلك من خالل تدريب العاملني والعامالت يف 
هذه املؤسسات عىل تعزيز املساواة بني الجنسني، وعىل رفض 
خاص،  بشكل  الجنيس  والتحرش  عام  بشكل  املرأة  ضد  العنف 
حاالت  مع  للتعامل  الالزمة  واألدوات  باملهارات  وتزويدهم 

التحرش.

املؤسسات  من  عدد  مع  الشخصية  املقابالت  أظهرت  وقد 
الوطنية185 ومؤسسات املجتمع املدين186 غياب شبه كامل للبيانات 
بالتحرش  املتعلقة  والبحوث  والدراسات  واألرقام  واإلحصاءات 
بهذا  االهتامم  أهمية  الجهات عىل  تأكيد مختلف  مع  الجنيس، 

املوضوع.

185 ومن بينهم املجلس الوطني لشؤون األرسة حيث متت مقابلة السيد حكم مطالقة/ 
مدير مديرية شؤون األرسة والسيدة مي سلطان / مديرة مديرية البحث والدراسات 

بتاريخ 22/11/2017 يف مقر املجلس.
كام متت مقابلة السيدة بثيتة فريحات / مديرة إدارة الفئات األكرث حاجة للحامية 

يف املركز الوطني لحقوق اإلنسان بتاريخ 21/11/2017، ومتت مقابلة السيدة غدير 
الحارس / مديرة السياسات والتخطيط والسيدة الرا ياسني / مديرة الترشيعات وحقوق 
اإلنسان يف املجلس األعىل لشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة، ومتت مقابلة السيد عايش 

العواملة / املستشار القانوين لوزارة التنمية االجتامعية، ومتت مقابلة الدكتورة إميان 
العكور / مساعد مديرة قسم املرأة يف وزارة العمل.

186 متت مقابلة السيدة مكرم عودة / املديرة التنفيذية والسيدة نجية الزعبي / مديرة 
برنامج خط اإلرشاد يف إتحاد املرأة األردنية.

اىل  اإلنسان  لحقوق  الحكومي  املنسق  أشار  اإلطار  هذا  ويف 
يف  اتخذت  الدولة  ان  اىل  االشارة  يجب  ايضاً  :”باملقابل  أنه 
العديد من  ورصد  ايضاً  االردين ومراقبة  املجتمع  اطار حامية 
اإلشكاليات ومنها قضايا التحرش، هناك كامريات مراقبة يف 
جميع املوالت وهناك أنظمة متنع اي مول او اي مكان عام يتم 
الجهات  الكامريات تساعد  اال بوجود كامريات، هذه  ترخيصه 
التحرش  قضايا  ضبط  عىل  أيضاً  االمنية  والجهات  الرقابية 
للتدابري  موازية  تكون  التي  االداريــه  التدابري  تلك  اطار  يف 
الترشيعية والتدابري التنظيمية عىل صعيد هذا العمل، انا أتحدث 
عن تعديالت تدابري ترشيعية يف قانون العقوبات، ننتظر املزيد. 
جاءت  االنسان  لحقوق  الشاملة  الوطنية  الخطة  مرنة  الحركة 
يف عرش سنوات حتى تأخذ يف مرونتها وتستوعب العديد من 
القضايا التي تتعلق بتعديالت القوانني، هناك حزم من القوانني 
 2019-2018 للعام  أخرى  وحزم   2017-2016 بسنتني  أُخذت 
هنالك وعي لدى كافة السلطات حتى ال تصبح ظاهرة )يقصد 
ليست  هي  الخاصة  نظري  وجهة  ومن  الجنيس(،  بالتحرش 
ظاهرة هي سلوكيات فردية تحدث هنا وهناك، القانون يعاقب 

يف  وحث  توعية  عن  نتحدث  عندما  املتخذة،  التدابري  بإطار 
اطار رضورة االبالغ وتحفيز املرأه عىل االبالغ والرجل ايضاً.”

10-4  آليات التبليغ وخدمات اإلستجابة

ال تعكس األرقام املتعلقة بحاالت التحرش الجنيس الواقع الفعيل 
لها الخدمات اإلرشادية أو الصحية  العديد منها ال تقدم  كون 
والنفسية أو االجتامعية، وال يتم التبليغ عن تلك الحاالت بشكل 

رسمي.

القانونية  املعرفة  ضعف  اىل  باإلضافة  ذلك  أسباب  من  ولعل 
للضحايا، صعوبة وتعقيد إجراءات وآليات التبليغ.

وسهلة  وواضحة  آمنة  تكون  أن  واآلليات  لإلجراءات  بد  وال 
الشكاوى  وتقديم  التبليغ  إجراءات  بينها  ومن  اليها،  الوصول 
الرسمية مبا فيها إجراءات تقديم شكاوى التحرش يف الفضاء 
فيها  مبا  للضحايا  واملساندة  الدعم  وخدمات  االلكرتوين، 
خدمات اإلرشاد والخدمات الصحية والنفسية واالجتامعية، وأن 
تضمن  ومبا  واضحة  املختصة  للجهات  اإلحالة  خدمات  تكون 

عدم التكرار يف اإلستامع ملوضوع الشكوى.

وقد أكد املنسق الحكومي لحقوق اإلنسان عىل أن “ هناك تكييف 
التدابري  يف  فهذا  للحياء،  املخالف  الفعل  قضايا  يف  قانوين 
أن  يجب  ايضاً  بالرضورة  لكن  االمنية،  املراكز  يف  الترشيعية 
ومديريات  االمنية  املراكز  االن   االمني  السلوك  عن  نتحدث 
عنها  معلومة  تخفي  ان  عاد  ما  اليوم  االقسام  وكافة  الرشطة 
الن هاتف رئيس املركز وهاتف مدير الرشطة بقرار من رئيس 
الوزراء هو موجود يف مدخل املركز االمني ، هذا يستند اىل تلك 
االمنية  للمراكز  القضايا االرسية، ففي كثري من االرس تذهب 
قد تكون حياء او خجل ان تتحدث مع ضابط رشطه، قد تكون 
رقم  أخذت  او  فالن  بشكوى ضد  للتقدم  جاءت  فاضلة  سيدة 
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سيارة فالن او تلقيت  امييل او هذا املسج، حقيقه هناك تدابري 
الجنايئ  البحث  يف  االلكرتونية  الجرائم  وحدة  ومنها  رشطية 
تراقب هذا السلوك يف الجرائم االلكرتونية وتحدد االختصاص  
قرارات تسهيلية  تيسريية اصدرتها مديرية االمن العام مؤخراً 
وقد أعلنت عنها رسمياً يف إطار تدابري متخذة لغايات توصيل 
االمني من خالل  الضابط  الشكوى بطريقة ارسع وايرس اىل 
االمنية  املراكز  رؤساء  واسامء  وعناوين  هواتف  ارقام  عرض 
يف كافة املناطق واملحافظات وبالتايل هذا القرار يسهل وييرس 
االمور حيال االبالغ عن تلك الشكاوي، ونحن مقبلني يف  بشهر 
وتدابري  للحرية  السالبة  غري  القوانني  تطبيق  عىل   3/2018
العام  من   3 بشهر  املناسب  من  يكون  قد  املجتمعية  العقوبات 
القضايا  العديد من  لنناقش  يتم عقد حلقة حوارية  القادم أن 
السلوكية املجتمعية ومن ضمنها التحرش يف اطار حواري هادىء 
الحكومه والجانب االمني وندعو  من قبل مختصني ومن قبل 
عىل  العمل  بإستطاعتنا  ماذا  ونرى  املؤسسات  من  العديد  له 
خطوات زيادة وترية ورسية اجراءات التدابري الترشيعية وماذا 
من مالحظات  ايضاً  االدارية  التدابري  نعمل عىل  ان  مبقدورنا 
وتوصيات تقدم يف مجال التوعيه والتثقيف يف مجال الربامج 
لدينا االعالم سلوك نوعي وسلوك مهم ومؤثر وفاعل حتى   /
تختزل بعض االجراءات وتربطها بربامج اعالمية ضمن الحراك 
واملقروء  وااللكرتوين  واملسموع  باملريئ  املتعلق  سواء  االعالمي 
جميعها يف املجمل تساهم وتساعد حتى ال ينقلب هذا السلوك 

اىل ظاهرة ويصبح االردن نشاز يف اإلقليم.”

10-5  التعاون والرشاكات

إن معالجة قضية معقدة ومتشابكة وحساسة كالتحرش الجنيس 
تستدعي التعاون وبناء الرشاكات بني جميع األطراف، لغايات 
الجهات  كافة  من  ومستدامة  وشاملة  جذرية  تغيريات  إحداث 

ذات العالقة.

الحكومية مبا  التنسيق والتعاون ما بني املؤسسات  فال بد من 
فيها الوزارات املعنية، واملؤسسات الوطنية، ومؤسسات املجتمع 

املدين، واألرس واألفراد من خالل مجتمعاتهم املحلية.

الوطنية  للجنة  العامة  األمينة   / النمس  سلمى  الدكتورة  وتقول 
األردنية لشؤون املرأة “بالنسبة لجهودنا مع املجتمع املدين نحن 
التحرش  تعريف  موضوع  يف  معهم  مستمر  حوار  يف  اليوم 
الجهود  التحرش هو واحد من  العقوبات وموضوع  يف قانون 
املستمرة مع املجتمع املدين الذي نعمل عليها ومن أهم ما ورد 
عىل الئحة املطالب أن يتم تعريف واضح لظاهرة التحرش وهذا 
قانون  تعديل  عىل  والضغط  املدين  املجتمع  مع  مشرتك  كان 
العقوبات كان جهد مشرتك مع املجتمع املدين مثل إلغاء املادة 

308 وتعديل املادة 98 عن طريق التنسيق املشرتك.”

10-6  املتابعة والتقييم

التحليلية  والدراسات  والبحوث  األرقام واإلحصائيات  توفر  إن 
تطوير  لغايات  مبكان  األهمية  من  واملوثقة  والعلمية  الدقيقة 
اإلسرتاتيجيات والسياسات والربامج املتعلقة مبكافحة التحرش 

الجنيس.

وللوصول اىل هذه الغاية، فال بد من تطوير كافة أنظمة جمع 
املعلومات واإلحصائيات مبا فيها األدوات والربامج االلكرتونية 
مختلف  بني  ببعض  بعضها  وربطها  الذكية  الهواتف  وتطبيقات 
العالقة، ووضع مؤرشات محددة وواضحة حول  ذات  الجهات 
اإلجراءات  ملختلف  األثر  تقييم  عىل  والعمل  الجنيس،  التحرش 

املتخذة للحد من هذه الظاهرة عىل املستوى الوطني. 
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الفصل الحادي عرش :

التوصيات
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الفصل الحادي عرش : التوصيات

التوصيات

أولوية  ذات  األردن  يف  الجنيس  التحرش  ظاهرة  معالجة  إن 
قصوى، ويجب إتخاذ إجراءات وتدابري رسيعة وفعالة وحاسمة 
اجل  من  الظاهرة،  هذه  فرضتها  التي  التحديات  مع  للتعامل 
التحديد بحياة خالية  اإلناث عىل وجه  تتمتع جميع  أن  ضامن 

من كافة أشكال العنف املامرس ضدهن.

وتستهدف هذه التوصيات كافة الجهات ذات العالقة، الرسمية 
واملجتمعات  واإلعالم،  الخاص  والقطاع  الرسمية،  وغري  منها 

املحلية واألرس واألفراد ذكوراً وإناثاً.

فعىل مستوى الحكومة ومؤسساتها فإن الحاجة أصبحت ملحة 
لوجود إرادة سياسية قامئة عىل االلتزام الواضح والفعال بالعمل 
عىل القضاء عىل ظاهرة التحرش الجنيس. وعىل مستوى تغيري 
السلوكيات واملواقف، فإن جميع الجهات ذات العالقة مبا فيها 
تغيري رصيح وواضح تجاه ظاهرة  بحاجة اىل  األرس واألفراد 
التحرش الجنيس خصوصاً من حيث اإلعرتاف بوجود الظاهرة 

وتغيري السلوكيات واملواقف املسبقة القامئة عىل لوم الضحايا، 
ووضع معايري وإتخاذ تدابري من شأنها حامية ووقاية الضحايا 

من العنف بشكل عام ومن التحرش الجنيس بشكل خاص.

ويقع عىل عاتق الجهات املسؤولة عن تقديم الخدمات للضحايا، 
لإلستجابة  فعالة  وسياسات  إجراءات  تطبيق  القانون  وإنفاذ 
األثر  قياس  ولغايات  الرسمية.  الشكاوى  وتقديم  واإلبــالغ 

ومعرفة التقدم املحرز يف مواجهة التحرش الجنيس، فإن من 
الرضورة مبكان ضامن أن تكون كافة الخطوات املتخذه للحامية 
الرصد  من خالل  علمية  أسس  مبنية عىل  واإلستجابة  والوقاية 
اإلجراءات  كامل  تخضع  وأن  والتشبيك،  والتعاون  والتوثيق 

لعمليات التطوير والتحسني بإستمرار.

أن  تؤكد عىل  الدراسة  بها هذه  التي خرجت  اإلستنتاجات  إن 
السهل  من  تجعل  خصوصاً  لإلناث  املسيئة  املجتمعية  الثقافة 
أمام  العقبات  وتضع  معه  وتتسامح  الجنيس  التحرش  مامرسة 

الكشف عن هذه السلوكيات واألفعال واإلبالغ عنها رسمياً.

إن القضاء عىل التحرش الجنيس بإعتباره أوىل خطوات العنف 
الجنيس ضد النساء والفتيات واألطفال، وهو أيضاً أوىل حلقاته، 
ليشمل  ذلك  ميتد  وإمنا  فحسب،  عليهن  بالفائدة  يعود  لن 

الظاهرة  هذه  تجاه  املجتمع  سلوكيات  فتغيري  بأكمله،  املجتمع 

تشمل  أوسع  مجتمعية  تغيريات  أمام  املجال  ستفتح  ومحاربتها 
أماناً  توفر  كام  اإلغتصاب،  فيها  مبا  الجنسية  اإلعتداءات 
من  وتجعل  واإلخالق،  القيم  ملجموعة  اإلعتبار  يعيد  إجتامعياً 
مختلف البيئات املحيطة بيئات مناسبة وآمنة وصديقة لإلناث، 
إبتداء من املنزل ومروراً باألماكن العامة واملؤسسات التعليمية 

وإنتهاءاً بأماكن العمل.

وبناًء عىل إستنتاجات الدراسة وخالصات وتوصيات املجموعات 
الخرباء  من  مجموعة  وضمت  تنفيذها  تم  التي  البؤرية187 
والوطنية  الحكومية  املؤسسات  ميثلون  الذين  والخبريات 
ومؤسسات املجتمع املدين واإلعالم، واألفراد ذكوراً وإناثاً، فقد 
تم التوافق عىل عدد من التوصيات املوجهة اىل مختلف الجهات 

ذات العالقة.

11-1  الترشيعات

السياسية  اإلرادة  عن  التعبري  النواب  ومجلس  الحكومة  عىل 
القضاء و/ بالعمل عىل  والفعال  الواضح  اإللتزام  القامئة عىل 

تدابري  بإتخاذ  وذلك  الجنيس،  التحرش  ظاهرة  من  الحد  أو 
وإجراءات فورية من خالل:

تعديل قانون العقوبات األردين لعام 1960 وإستخدام 	 
مصطلح “التحرش الجنيس” بشكل واضح ورصيح.

األردين 	  العقوبات  قانون  يف  الواردة  الجرائم  جمع 
وعىل وجه الخصوص جرمية “املداعبة املنافية للحياء” 
وجرمية “الفعل املناف للحياء” وجرمية “الفعل املناف 
للحياء يف األماكن العامة” تحت بند جرائم “التحرش 

الجنيس”

بشكل 	  العقوبات  قانون  يف  الجنيس  التحرش  تعريف 
لضامن  أشكاله،  جميع  وتناول  ومفصل  وشامل  واضح 
تحرشاً  تعترب  التي   واألفعال  السلوكيات  كافة  شمول 
سبيل  عىل  ومنها  عليها،  واملعاقبة  تجرميها  وبالتايل 

املثال السلوكيات واألفعال اإلميائية والتحرش النفيس.

تعديل نظام الخدمة املدنية لعام 2013، والنص رصاحة 	 
وجه  وعىل  وأشكاله،  الجنيس”  “التحرش  جرمية  عىل 
الخصوص تعديل املادة 86 من النظام التي تشري اىل أنه 
مينع عىل املوظف “القيام بأي ترصفات أو مامرسات أو 
أعامل تيسء اىل األخالق واآلداب والسلوك العامني..”، 
بحيث يتم النص رصاحة عىل التحرش الجنيس، وإحالة 

تنظيم ذلك اىل تعليامت يصدرها رئيس الوزراء.

إصدار تعليامت تفصيلية من رئيس الوزراء تشمل عىل 	 
ووسائل  وآلياته،  للتبليغ،  املتبعة  اإلجراءات  املثال  سبيل 
حامية املبلغني من الجنسني، وضامن املراكز الوظيفية.

التعليم 	  وقانون  والتعليم  الرتبية  وزارة  قانون  تعديل 
والخاصة  الرسمية  األردنية  الجامعات  وقانون  العايل 
لغايات النص رصاحة عىل جرمية “التحرش الجنيس” 
وإصدار  املختلفة،  وأشكاله  التعليمية،  املؤسسات  يف 
تعليامت مستندة اىل هذه القوانني تشمل كافة التفاصيل 

187 تم تنفيذ ثالث مجموعات بؤرية يوم 31/1/2018 ، خصصت املجموعتان األوىل 
والثانية ألفراد من الجنسني من أعامر ووظائف مختلفة، فيام خصصت املجموعة 

الثالثة للخرباء والخبريات من املؤسسات الحكومية واملؤسسات الوطنية ومؤسسات 
املجتمع املدين واإلعالم.
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ذات العالقة.

تعديل قانون العمل األردين لعام 1996 والنص رصاحة 	 
عىل جرمية التحرش الجنيس يف أماكن العمل، وتعريف 
واضحة  بصورة  العمل  أماكن  يف  الجنيس  التحرش 
و/  العمل  أصحاب  عىل  املفروضة  والعقوبات  وشاملة، 
وسلوكيات  أفعال  إرتكاب  حال  يف  لديه  العاملني  أو 
تعليامت  اىل  ذلك  تنظيم  وإحالة  الجنيس،  التحرش 

يصدرها وزير العمل.

إصدار تعليامت تفصيلية من وزارة العمل وتشمل عىل 	 
سبيل املثال اإلجراءات املتبعة للتبليغ عن حاالت التحرش 
يف أماكن العمل، وإلزام أصحاب العمل الذين لديهم 
الداخلية  مؤسسات  أنظمة  بتعديل  فأكرث  موظفني   01
واإلجراءات  الجنيس  التحرش  عىل  رصاحة  للنص 

التأديبية ملرتكبيه اىل جانب اإلجراءات القانونية.

 	 2017 لعام  األرسي  العنف  من  الحامية  قانون  تعديل 
ليتضمن تعريفاً واضحاً وشامالً للتحرش الجنيس داخل 
اإلطار  يف  الوارد  بالتعريف  اإلستعانة  وميكن  األرسة، 
الوطني لحامية األرسة من العنف لعام 2016 يف هذا 

املجال.

2015، والنص 	  لعام  الجرائم االلكرتونية  تعديل قانون 
وأشكاله،  االلكرتوين”  “التحرش  جرمية  عىل  رصاحة 
وضامن شمول كل األشخاص الذين يتعرضون له ومن 

مختلف األعامر ذكوراً وإناثاً تحت مظلة الحامية.

11-2 السياسات

عىل الحكومة تبني سياسة عامة وطنية و / أو إسرتاتيجية 	 
يف  تشرتك  الجنيس  التحرش  ملكافحة  شاملة  وطنية 
صياغتها كافة الجهات واملؤسسات الحكومية والوطنية 
ومؤسسات املجتمع املدين ذات العالقة أفقياً وعامودياً، 
اىل جانب اإلعالم، ووضع الخطط والربامج التنفيذية 
لها، وتأخذ بعني اإلعتبار الوقاية والحامية واإلستجابة.

الخاص  	  القطاع  ومؤسسات  الحكومية  املؤسسات  عىل 
الجنيس  التحرش  ملكافحة  بها  خاصة  سياسات  تبني 
الخصوص  وجه  وعىل  القانون،  نصوص  اىل  ومستندة 
عليها  القامئني  إلتزام  عىل  القامئة  السياسات  تلك 
مبكافحة التحرش الجنيس، واملساءلة، والثقة بإجراءات 

التبليغ وسهولتها، والتوعية والتدريب. 

ما 	  القامئة  الروابط  سالمة  من  التأكد  الحكومة  عىل 
بني الحامية من التحرش الجنيس والسياسات والربامج 
التكاملية  لضامن  بها،  تقوم  التي  التنفيذية  والخطط 

والشمولية والفعالية.

11-3 البيئة املحيطة الداعمة

التأكيد عىل أن التحرش الجنيس غري مقبول إجتامعياً، 	 
األوىل،  بالدرجة  املشكلة  بوجود  اإلعرتاف  خالل  من 
سياسة  وإنهاء  مرتكبيه،  مع  التسامح  ثقافة  وإنهاء 
لدى  الصمت  ثقافة  وإنهاء  العقاب،  من  اإلفالت 

الضحايا.

النساء 	  ضد  للعنف  الجذرية  األسباب  عىل  القضاء 
وتعزيز  للمراة،  النمطية  الصورة  وتغيري  والفتيات، 
عىل  القائم  التمييز  ومنع  الجنسني،  بني  املساواة 
التعليمية  واملؤسسات  األرسة  خالل  من  الجنس،  نوع 

والترشيعات.

املجتمع، 	  يف  السائدة  واألخالق  القيم  منظومة  حامية 
للتحرش الجنيس بإعتباره  الرافضة  وعىل األخص تلك 
عنفاً جنسياً ضد النساء والفتيات، وضامن تقوية أوارص 

هذه املنظومة لدى كافة رشائح املجتمع.

واألطفال 	  والفتيات  للنساء  الداعمة  البيئة  تعزيز 
خالل  من  للتحرش  املحتملني  الضحايا  بإعتبارهم 
الدعم  ومن خالل  إبتداءاً  املجتمعية  والحامية  الوقاية 

واملساندة واإلستجابة الحقاً.

مراعاة الخصائص األساسية للفرد )ذكر أو أنثى( والتي 	 
للتحرش  التعرض  إلمكانية  الخطورة  زيادة  شأنها  من 
الحالة  الجنس،  )العمر،  التحديد  وجه  وعىل  الجنيس، 
الوظيفي(،  املستوى  التعليمي،  املستوى  االجتامعية، 

وتوفري الحامية لها بشكل خاص.

تقوية بنيان األرسة ملواجهة التحرش الجنيس من خالل 	 
الرتبية  فعالية  وزيادة  األرسي،  التفكك  من  حاميتها 
األرسية املراعية للنوع االجتامعي، والتأكيد عىل الدور 
الهام لها يف إطار التوعية والثقافة الجنسية مبا فيها 

مخاطر التحرش الجنيس.

حاالت 	  يف  الضحية”  “لوم  ثقافة  عن  التخيل  رضورة 
النساء  مع  التعامل  عن  والكف  الجنيس،  التحرش 

والفتيات عىل أنهن جزء من املشكلة.

11-4 الوقاية والحامية والتأهيل

املدين 	  املجتمع  ومؤسسات  الحكومية  املؤسسات  عىل 
أن  ضامن  العمل  ومؤسسات  التعليمية  واملؤسسات 
ومتامسكة  فعالة  إجراءات  الداخلية  أنظمتها  تشمل 
لتأمني الوقاية والحامية من التحرش الجنيس والتأهيل 

للضحايا ومرتكبي التحرش.

الوقاية 	  خدمات  تقديم  مراكز  عىل  القامئني  تدريب 
والحامية والتأهيل عىل كيفية مواجهة التحرش الجنيس 
الصحية  االجتامعية،  اإلرشادية،  الخدمات  وتقديم 
والرضورية  الالزمة  باملهارات  وتزويدهم  والنفسية، 



دراسة حول ظاهرة التحرش يف االردن106

للتعامل مع حاالت التحرش الجنيس.

والضحايا 	  املؤسسات  هذه  بني  ما  الثقة  بناء  إعادة 
اإلستجابة  خالل  من  الجنيس،  للتحرش  املحتملني 
الحرة  إلرادتهم  وفقاً  إلحتياجاتهم  والرسيعة  الفعالة 

املستنرية، مع ضامن الرسية والخصوصية

الرتكيز عىل برامج التوعية والتثقيف يف مجال مكافحة 	 
التحرش الجنيس، وكيفية مواجهته، والتي تقوم بها هذه 
املجتمع  مؤسسات  الخصوص  وجه  وعىل  املؤسسات 

املدين.

هذه 	  جميع  بني  شاملة  برامج  وتنفيذ  سياسات  إتباع 
املجتمع  مؤسسات  الخصوص  وجه  وعىل  املؤسسات 
للمجتمع  املوجهة  الرسائل  توحيد  اىل  تهدف  املدين، 
واألرسة واألفراد ذكوراً وإناثاً، من اجل ضامن الوقاية 

والحامية والتأهيل. 

11-5 آليات التبليغ وخدمات اإلستجابة

وعىل 	  الحكومية  املؤسسات  قبل  من  االهتامم  إيالء 
الجرائم  ووحدة  األرسة  حامية  إدارة  الخصوص  وجه 
االلكرتونية واملراكز األمنية للشكاوى الواردة من ضحايا 
التحرش، وأخذها عىل محمل الجد مهام كان الفعل أو 
السلوك بسيطاً، عىل إعتبار أن التحرش الجنيس ما هو 
والفتيات  النساء  ضد  الجنيس  العنف  حلقات  أوىل  إال 
واألطفال خصوصاً، وأي تساهل قد يؤدي اىل إعتداءات 

جنسية أخرى.

املجتمع 	  واملؤسسات  املراكز  قبل  من  االهتامم  إيالء 
املدين عىل وجه الخصوص للشكاوى الواردة من ضحايا 
التحرش، وعدم التقليل منها، وتوثيقها وتسجيلها وتقديم 
الخدمات الرضورية وإحالتها بناًء عىل إرادة الضحية 

اىل الجهات املختصة ذات العالقة.

ضامن عدم تكرار إعادة الضحايا ألقوالهم أمام جهات 	 
سلباً  التأثري  شأنه  من  والذي  متعددة،  وقضائية  أمنية 
عىل الضحايا ويدفعهم اىل الرتدد يف تقديم الشكاوى 

الرسمية. 

وتقديم 	  للتبليغ  الرسمية  اإلجراءات  تكون  أن  ضامن 
الوصول  وسهلة  وآمنة  واضحة  الرسمية  الشكاوى 
كافة  تكون  وأن  اململكة،  محافظات  مختلف  يف  اليها 
املؤسسات ذات العالقة عىل علم ودراية كافيني لتوجيه 
ذلك  ويشمل  اإلختصاص،  الجهة صاحبة  اىل  الضحايا 
وإدارة  االلكرتونية  الجرائم  ووحدة  األمنية  املراكز 

حامية األرسة.

املراكز 	  كافة  يف  النساء  من  عدلية  ضابطة  توفري 
لحساسية  التحرش الجنيس، نظراً  التي تستقبل حاالت 
يف  التحدث  الضحايا  من  العديد  ولتحرج  املوضوع 

تفاصيل الوقائع أمام الذكور.

التحرش 	  واقعة  إلثبات  بديلة  ووسائل  أدوات  إعتامد 
تقدم  ومع  حالياً،  املتبعة  الوسائل  وتبسيط  الجنيس 
عديدة  الكرتونية  وتطبيقات  برامج  فإن  التكنولوجيا 
أستخدمت يف مرص واملغرب تحديداً أثبتت قدرتها عىل 

تشجيع النساء والفتيات خصوصاً للتبليغ عن التحرش.

تدريب الضابطة العدلية والقامئني عىل إنفاذ القانون 	 
حاالت  مع  التعامل  وطرق  مهارات  عىل  واملحامني 
للقيام  الالزمة  باألدوات  وتزويدهم  الجنيس،  التحرش 

مبهامهم عىل أكمل وجه.

11-6 التعاون والتشبيك والرشاكات

املجتمع 	  ومؤسسات  الحكومية  املؤسسات  جميع  عىل 
والنقابات  املهنية  والنقابات  الخاص  والقطاع  املدين 
فيام  والتشبيك  الرشاكات،  بناء  عىل  العمل  العاملية 
شأنها  من  التي  املعلومات  وتبادل  والتعاون  بينها، 
إحداث التغيريات الجذرية والشاملة واملستدامة ملكافحة 

التحرش الجنيس.

اللقاءات 	  وعقد  املؤسسات،  هذه  بني  الخربات  تبادل 
دراسة  فيها  مبا  عليها،  للقامئني  والتوعوية  التدريبية 
ووسائل  وطرق  املوجودة  واإلخفاقات  النجاح،  قصص 
واإلجراءات  السياسات  كافة  عىل  والتحديث  التطوير 

والتدابري املتخذه.

توحيد اإلجراءات املتبعة يف مختلف املؤسسات وربطها 	 
بنظام االكرتوين موحد لتتبع حاالت التحرش الجنيس، 
واإلجراءات املتخذه اىل حني إغالق ملف الحالة بشكل 

نهايئ.

11-7 املتابعة والتقييم

يقوم 	  الجنيس  التحرش  لحاالت  وطني  مرصد  إنشاء 
املجمعة من مختلف  واإلحصائيات  األرقام  توفري  عىل 
بناًء  ويقدم  بتحليلها،  ويقوم  العالقة،  ذات  املؤسسات 
السياسات  وتحديث  بتطوير  تتعلق  توصيات  عليها 

والربامج والخطط التنفيذية.

بحاالت 	  املتعلقة  املعلومات  جمع  أنظمة  كافة  تطوير 
التحرش الجنيس وتوحيدها.

القياس تساعد 	  تطوير مجموعة متكاملة من مؤرشات 
عىل رصد ظاهرة التحرش الجنيس وتقييم األثر، ومدى 

التقدم املحرز يف القضاء و / أو الحد منها.

نجاعة 	  مدى  لبيان  املؤرشات  عىل  قامئة  ادلة  تطوير 
الترشيعات واإلجراءات والتدابري املتخذه للقضاء و / أو 

الحد من التحرش الجنيس.
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11-8 اإلعالم

واملسموع 	  املريئ  أشكاله،  مبختلف  اإلعالم  مع  التعاون 
واملقروء وااللكرتوين من أجل التوعية مبخاطر التحرش 

الجنيس وأهمية مكافحته.

حول 	  عامة  ونقاشات  وحوارية  توعوية  برامج  تنظيم 
موضوع التحرش الجنيس، بشكل ممنهج ومستمر.

كأحد 	  االجتامعي  التواصل  أدوات  فعالية  اإلستثامر يف 
دور  إبراز  عىل  والعمل  املجتمعي،  التغيري  ادوات  أهم 
هذه  بإستخدام  الجنيس  التحرش  مكافحة  يف  الشباب 

الوسائل.
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