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كلمة األمينة العامة للجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة 

يأيت إطالق نتائج دراسة ظاهرة التحرش يف األردن ضمن جهود اللجنة الوطنية االردنية لشؤون املرأة يف توفري البيانات 
واملعلومات التي من شأنها تقييم واقع االشكال املختلفة للعنف املبني عىل النوع االجتامعي، وقياس مدى وعي أفراد املجتمع 
مباهية العنف املبني عىل النوع االجتامعي، واالتجاهات املجتمعية نحوه، يف سبيل وضع االسرتاتيجيات والخطط، وتطوير 
وتوجيه الحمالت التوعوية واالعالمية الستهداف جذور وأسباب االشكال املختلفة للعنف، وتعزيز البيئة الثقافية الرافضة لها، 

وتبني الترشيعات واآلليات واإلجراءات الكفيلة ملجابهتها. 

كام يف معظم أنحاء العامل، تواجه ظاهرة التحرش الجنيس وحتى محاولة الكشف عنها بحالة من املقاومة واإلنكار والتقليل 
من شأنها كظاهرة اجتامعية، وامليل للوم الضحية وتحميلها عبء االثبات الذي أدى عىل مدى العقود النتشار حالة من 
»السكوت عن التحرش«، حتى عىل املستوى العاملي ويف ثقافات تعترب األكرث انفتاحا يف العامل. ويكمن خطر إنكار وجود 
التحرش الجنيس يف جانبني اساسيني هام: استمرار افالت الجاين من العقاب وبالتايل تكرار فعله عىل الضحية وضحايا 
آخرين، وتطور التحرش من االمياء واللفظ ليصل ملستوى التحرش الجسدي وحتى هتك العرض وأحيانا االغتصاب، هذا من 
جانب؛ ومن الجانب اآلخر فإن ثقافة الصمت ولوم الضحية األنثى له تبعات اجتامعية واقتصادية وسياسية تدفع باملرأة 
نحو الفضاء الخاص بقرار منها أو بضغط من أرستها أو زوجها، مام ينعكس عىل مشاركتها االقتصادية والسياسية. كام 
أننا ال ميكننا إغفال أن الفتيان والرجال يعانون من هذه الظاهرة وإن كانت بنسب مختلفة، هذا باإلضافة لغياب املعلومة 
حول تعرض الفتيان والفتيات دون سن الثامنة عرش لهذه الجرمية بسبب حساسية تنفيذ الدراسات عليها؛ حيث مل نتمكن 
من الحصول عىل املوافقات الالزمة المتام الدراسة عىل هذه الفئة العمرية املعرضة للخطر والتي علينا اتخاذ االجراءات 

الالزمة لتوعيتها وحاميتها ومتكينها من مواجهة خطر التحرش سواء يف البيت أو املدرسة أو األماكن العامة.

وقد بينت الدراسة التي نُفذت مبنهجية علمية وإحصائية سليمة عىل عينة قوامها 1366 شخصا )%86 إناث، و%14 ذكور(، 
خصص 322 منها لعينة قصدية من مرتكبي التحرش بأن النسبة املئوية ملعدل انتشار التحرش الجنيس بأنواعه املختلفة بني 
أفراد عينة الدراسة الذين تعرضوا لواحد أو أكرث من أفعال وسلوكيات التحرش بلغت %75.9. وبالرغم من أن التحرش 
اإلميايئ نال الحصة األكرب من حيث االنتشار ضمن العينة )%89.1(، إال أنه ال ميكن التقليل من أن نسبة انتشار التحرش 
الجسدي   ما بني أفراد العينة بلغت %68.7، كام أن التحرش اإللكرتوين الذي بلغ نسبته  يف العينة %80.8 أصبح ظاهرة 
مثرية للقلق وبحاجة الهتامم خاص. كذلك تجدر اإلشارة أنه بالرغم من أن الدراسة أظهرت أنه ال يوجد عالقة مبارشة ما 
بني مالبس الضحية وتعرضها للتحرش، إال أن املتحرشني أشاروا أن مالبس الضحية هي السبب يف إرتكابهم هذه الجرمية، 
مام يشري إىل أن مفهوم االحتشام هو مفهوم نسبي وال ميكن اعتامده كآلية ملكافحة التحرش، وأن رفض هذه الظاهرة 
كسلوك اجتامعي ُمجرَّم وغري خاضع للتربير هو األساس يف مجابهة هذه الظاهرة.  كام أكدت نتائج الدراسة أن اإلجراءات 
التبليغ وأن ثقافة الصمت ال زالت سائدة، وجاء الخوف عىل السمعة كأحد أهم  الرسمية ال تشجع النساء والفتيات عىل 
األسباب للترصف بشكل سلبي إزاء املعتدي، مام يؤكد عىل رضورة إحداث تغيري مؤسيس ومجتمعي اتجاه الظاهرة وآلية 

التعامل معها.

وقد خلصت الدراسة مبجموعة من التوصيات متعددة املستويات والتدخالت، تضمنت مراجعة الترشيعات وتعزيز البيئة 
املجال،  هذا  الكفاءات يف  وبناء  والتأهيل  والحامية  الوقاية  آليات  وتطوير  ومراجعة  كظاهرة،  التحرش  ملجابهة  الداعمة 
للعمل يف  والرشاكات  والتشبيك  التعاون  أهمية  عىل  التأكيد  وكذلك  االستجابة،  وخدمات  التبليغ  آليات  لتعزيز  باإلضافة 
مواجهة هذه الظاهرة ودور ومسؤولية اإلعالم يف تعزيز الخطاب الرافض لظاهرة التحرش والتوعية حولها مع التأكيد 
عىل أهمية بناء قواعد البيانات لقياس الظاهرة والتقدم املحرز يف القضاء عليها و/أو الحد منها، مام يؤكد عىل رضورة 
العمل عىل إعداد اسرتاتيجية وطنية شاملة ملجابهة ظاهرة التحرش الجنيس تشرتك يف صياغتها كافة الجهات واملؤسسات 
الحكومية والوطنية ومؤسسات املجتمع املدين ذات العالقة، إىل جانب اإلعالم، ووضع الخطط والربامج التنفيذية لها، بحيث 

تأخذ بعني االعتبار الوقاية والحامية واإلستجابة.

ويف النهاية، ال يسعني سوى أن أشكر جميع الجهات واألفراد الذين تعاونوا مع اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة وفريق 
الدراسة من جمعية معهد تضامن النساء األردين إلعداد هذه الدراسة، سواء يف تعبئة االستبانات أو املقابالت أو املجموعات 
املركزة، باإلضافة لكل الجهات التي زودت فريق البحث باملعلومات والبيانات املتوفرة. آملة أن تكون هذه الدراسة بداية 
لنهج شمويل يف مواجهة هذه الظاهرة التي مل تلق حتى اآلن االهتامم الكايف وتتطلب تكاثف للجهود الوطنية حتى نستطيع 

مواجهتها والقضاء عليها.

األمينة العامة 

الدكتورة سلمى النمس   
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امللخص التنفيذي

ظاهرة التحرش يف األردن
التحــرش الجنــيس ظاهــرة تتصــف بالعامليــة، وهــو ســلوك شــائع اإلنتشــار يف مختلــف دول العــامل وتعــاين منــه اإلنــاث 
أكــرث بكثــري مــن الذكــور بإعتبــاره أكــرث أنــواع العنــف ضــد النســاء والقتيــات مامرســة وإســتمراراً، إال أن أنواعــه وأشــكاله 
وشــدة تأثــريه وأرضاره عــىل الضحايــا تختلــف مــن منطقــة اىل أخــرى، وبــني الثقافــات، ويف حــاالت الســلم والرصاعــات 
ــيس يف  ــرش الجن ــن للتح ــدة تعرض ــات املتح ــاء يف الوالي ــن النس ــأن %65 م ــاءات ب ــر اإلحص ــري آخ ــات. وتش والنزاع
الشــوارع، و %55 مــن النســاء يف دول اإلتحــاد األورويب تعرضــن لشــكل مــن أشــكال التحــرش الجنــيس كان أعالهــا يف 

الســويد )%82( وأدناهــا يف بلغاريــا )%24(، فيــام تعرضــت %99.3 مــن النســاء يف مــرص للتحــرش الجنــيس.

وشــهد عــام 2017 تحــركاً عامليــاً غــري مســبوق ملكافحــة التحــرش الجنــيس أدى اىل دعــم املجتمــع الــدويل لهــذا التحــرك 
مــن خــالل تخصيــص اليــوم العاملــي للمــرأة الــذي صــادف 2018/3/8 ملوضــوع »حــان الوقــت: الناشــطات مــن الريــف 
والحــر يغــرين حيــاة املــرأة«. ويف األردن فقــد تعالــت األصــوات املنكــرة لوجــود ظاهــرة التحــرش الجنــيس بعــد الحــوار 
الــذي دار بــني نائــب أردين ســابق وضحيــة للتحــرش خــالل مقابلــة تلفزيونيــة ومــن قبلــه تناقــل وســائل اإلعــالم لتعــرض 
ــة، مــام أعــاد اىل األذهــان ذات  ــل أســاتذه الجامع ــة للتحــرش الجنــيس مــن قب ــات يف إحــدى الجامعــات األردني طالب
النقاشــات التــي إســتنكرت قيــام طالبــات يف إحــدى الجامعــات األردنيــة إنتــاج فلــم قصــري يتحدثــن فيــه عــن التحــرش 

الجنــيس داخــل الجامعــة.

ويف ظــل الحــراك العاملــي الــذي إمتــد اىل الــدول العربيــة، ويف ظــل اإلنــكار املجتمعــي الواســع لوجــود ظاهــرة التحــرش 
الجنــيس يف األردن، نفــذت اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة هــذه الدراســة، وتعــد الدراســة األوىل مــن نوعهــا 
ــة لشــؤون  ــة األردني ــة الوطني ــف محافظــات اململكــة، وإنطالقــاً مــن إميــان اللجن مــن حيــث شــموليتها وتغطيتهــا ملختل
املــرأة بأهميــة املســاهمة يف إجــراء ونــرش األبحــاث والدراســات ذات األولويــة، والتــي مــن شــأنها تعزيــز دور النســاء 
والفتيــات ومتكينهــن يف مختلــف املجــاالت، ويف ظــل غيــاب دراســات وطنيــة شــاملة تَقيــم ظاهــرة التحــرش يف األردن 
ومــدى إنتشــارها وأســبابها ودوافعهــا والعوامــل املؤئــرة فيهــا ســلباً وإيجابــاً، ومــن أجــل وضــع إســرتاتيجية فعالــة وإقرتاح 

التدخــالت املناســبة عــىل كافــة املســتويات.

وإتبعــت الدراســة نهجــاً وصفيــاً تحليليــاً مــن خــالل منهجيــة نوعيــة وكميــة للتعــرف عــىل مــدى إنتشــار ظاهــرة التحــرش 
يف األردن، وفهــم طبيعتهــا وأســبابها ودوافعهــا يف مختلــف محافظــات اململكــة، ويف مختلــف األماكــن )املنــازل / األماكــن 
ــق  ــة لتحقي ــة وهام ــات رضوري ــري معلوم ــرتوين(، وتوف ــاء االلك ــل والفض ــن العم ــة / أماك ــات التعليمي ــة / املؤسس العام
أهــداف الدراســة بأســلوب علمــي وموضوعــي، وتحليلهــا وتفســريها للحصــول عــىل نتائــج تعكــس الواقــع وتعــرب عنــه. 
حيــث متــت مراجعــة وتحليــل الوثائــق واألدبيــات والدراســات واألبحــاث والترشيعــات والصكــوك ذات العالقــة، املحليــة 
ــن  ــة م ــة قصدي ــا 322 لعين ــص منه ــخصاً خص ــا 1366 ش ــة قوامه ــىل عين ــداين ع ــح مي ــذ مس ــة، ونف ــة والدولي والعربي
ــة  ــات حكومي ــن مؤسس ــال م ــذا املج ــريات يف ه ــرباء والخب ــع الخ ــالت م ــراء مقاب ــة اىل إج ــرش، إضاف ــي التح مرتكب
ووطنيــة ومؤسســات مجتمــع مــدين، وعرضــت النتائــج عــىل ثــالث مجموعــات بؤريــة لقيــاس مصداقيــة وثبــات النتائــج 

والخــروج بتوصيــات عمليــة.

لقــد بــرز التحــرش الجنــيس يف الســنوات األخــرية كأحــد أهــم اإلنتهــاكات التــي يجــب مواجهتــه والتصــدي لــه، وتطــور 
ــات  ــرأة« اىل »املضايق ــف ضــد امل ــز والعن ــة مــن »التميي ــات الدولي ــح التحــرش الجنــيس يف املرجعي اســتخدام »مصطل
ــة اســتخداماً  ــات الدولي الجنســية« وصــوالً اىل »التحــرش الجنــيس«، وكان إعــالن ومنهــاج عمــل بيجــني أكــرث املرجعي
ملصطلــح »التحــرش الجنــيس«، فيــام أكــد »إعــالن القاهــرة للمــرأة العربيــة«  الصــادر عــام 2014 عــىل أهميــة تفعيــل 
آليــات الوقايــة والحاميــة والتعويــض عــن العنــف القائــم عــىل النــوع االجتامعــي، وأشــارت خطــة العمــل اإلســرتاتيجية 
التنفيذيــة  »اجنــدة تنميــة املــرأة العربيــة 2030« اىل رضورة إرشاك الرجــال والفتيــان يف التصــدي للتوجهــات التمييزيــة 
واملامرســات التقليديــة الضــارة بالنســاء والفتيــات والتــي تشــمل زواج القــارصات واإلســتغالل الجنــيس والعنــف القائــم 
ــام 2012 اىل  ــة – األمــن والســالم« لع ــرأة العربي ــة امل ــة »حامي ــوع االجتامعــي، ودعــت اإلســرتاتيجية اإلقليمي عــىل الن

تأمــني األمــن والحاميــة مــن كافــة أشــكال العنــف.
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وقــد عالــج قانــون العقوبــات األردين التحــرش الجنــيس دون ذكــر مصطلــح »التحــرش الجنــيس« يف جرائــم املداعبــة 
املنافيــة للحيــاء العــام، والفعــل املنــاف للحيــاء العــام، والفعــل املنــاف للحيــاء العــام يف األماكــن العامــة، فيــام مل يضــع 
قانــون الحاميــة مــن العنــف األرسي لعــام 2017 تعريفــاً للعنــف، واحــال التعريــف اىل قانــون العقوبــات، ويعــد عنفــاً 
حســب قانــون حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة لعــام 2017 :«كل فعــل أو امتنــاع مــن شــأنه حرمــان الشــخص ذي اإلعاقة 
مــن حــق أو حريــة مــا، أو تقييــد مامرســته ألي منهــام، أو إلحــاق األذي الجســدي أو العقــي أو النفــيس بــه عــىل أســاس 
اإلعاقــة أو بســببها.« وإقتــرصت الحاميــة مــن االســتغالل الجنــيس بالوســائل االلكرتونيــة يف قانــون الجرائــم االلكرتونيــة 
لعــام 2015 عــىل مــن هــم دون 18 عامــاً ذكــوراً وإناثــاً. ووفقــاً لقانــون العمــل األردين فإنــه يحــق للعامل/العاملــة تــرك 

العمــل دون إشــعار مــع االحتفــاظ بالحقــوق القانونيــة إذا اعتــدى صاحــب العمــل أو مــن ميثلــه عليه/عليهــا جنســياً.

تشــكل مجموعــة األخــالق والقيــم التــي هــي املثــل العليــا للســلوك داخــل املجتمــع، نظامــاً متكامــالً مــام يجــوز أو ال يجــوز 
فعلــه. وأكــرث األمثلــة التــي ميكــن رسدهــا يف هــذا املجــال بأنــه ال يجــوز لرجــل أن يعتــدي عــىل إمــرأة وال يجــوز لرجــل 
وإمــرأة أن يقــررا الــزواج بعيــداً عــن عائلتيهــام ودون علمهــام فكلــام كانــت منظومــة القيــم واألخــالق متامســكة وفعالــة 
كلــام انخفضــت أفعــال وســلوكيات األفــراد املخالفــة لهــا. إال أن إنتشــار العنــف ضــد املــرأة بأشــكاله املختلفــة ومــن بينهــا 

التحــرش الجنــيس بإعتبــاره مخالفــاً لهــذه املنظومــة يشــري اىل وجــود خلــل فيهــا يســتدعي التدخــل لحاميتهــا وثباتهــا.

ــل  ــم والعم ــة، كالتعلي ــام بدورهــا يف القطاعــات الهام ــة عــن القي ــة وتراجــع الدول ــف السياســات الحكومي ــرب ضع ويعت
والصحــة والرفــاه، ســبباً مــن أســباب وجــود أزمــة قيــم وأخــالق . ولعــالج ذلــك أيضــاً فالحاجــة ملحــة لدراســة ومعالجــة 
األســباب وراء إختــالل األخــالق والقيــم املجتمعيــة، ومــن بينهــا إختــالل املؤسســات اإلجتامعيــة كاألرسة واملدرســة ووســائل 

اإلعــالم .

ومل يعــد مقبــوالً القــول بــأن أســباب التحــرش - وهــو أصبــح يشــكل ظاهــرة مقلقــة يف املجتمــع - مرتبطــة بشــكل مبــارش 
ــل الحاصــل  ــارش للخل ــاج مب ــا، وإمنــا هــو نت ــي يتواجــدن فيه ــن الت ــات أو أعامرهــن أو األماك ــس النســاء والفتي مبالب
مبنظومــة القيــم واألخــالق يف املجتمــع، التــي لهــا عالقــة تربطهــا أيضــاً بتفــي نســب البطالــة والكبــت الجنــيس وتأخــر 
الــزواج. كــام وتســاهم حالــة اإلنــكار التــي تســود املجتمــع لوجــود هــذه الظاهــرة يف تفشــيها ومتــادي مرتكبــي التحــرش 
ــوم  يف إرتــكاب املزيــد مــن أفعــال وســلوكيات التحــرش يف ظــل صمــت مجتمعــي يصــل اىل حــد التســامح وإلقــاء الل

عــىل الضحايــا.

ويعتــرب صمــت الضحايــا وعــدم التبليــغ عــام يتعرضــن لــه مــن حــاالت تحــرش بدافــع الخجــل والخــوف مــن العــار، هــو 
أيضــاً نتــاج خلــل يف منظومــة القيــم واألخــالق القامئــة عــىل التمييــز بــني الجنســني والعنــف ضــد النســاء والفتيــات 
وتحميلهــن املســؤولية عــن أي مســاس بالســمعة أو الــرشف، وإعتبارهــن املتســببات يف جلــب العــار ألرسهــن وعائالتهــن.

ــراد  ــور. وأن %82 مــن أف ــاث و %14 ذك ــم إن ــأن %86 منه ــني ب ــا املحتمل ــة الضحاي ــة لعين ــص العام ــرت الخصائ وأظه
العينــة أردنيــني و %18 مــن جنســيات عربيــة، ويســكن %75 مــن أفــراد العينــة يف املــدن، وكانــت محافظــة العاصمــة 
األعــىل متثيــالً )%32(، وتراوحــت أعــامر أكــرث مــن نصــف العينــة مــا بــني 19-25 عامــاً، فيــام كان حــوايل %55 مــن 
أفــراد العينــة يحملــون شــهادة البكالوريــس فأعــىل، وحــوايل %30 مــن أفــراد العينــة طــالب / طالبــات، و %21 عاطلــني 
/ عاطــالت عــن العمــل، و %29 مــن أفــراد العينــة متزوجــني / متزوجــات، و %64 مل يســبق لهــم الــزواج، و %44 مــن 
أفــراد العينــة مــن أرس عــدد أفرادهــا مــا بــني )3-5( أفــراد، و %58 مــن أفــراد العينــة يقــل الدخــل الشــهري ألرسهــم 

عــن 800 دينــاراً، و %7 مــن أفــراد العينــة مــن ذوي / ذوات اإلعاقــة. 

ــاث، و %83 مــن أفــراد  ــأن %80 منهــم ذكــور و %20 إن ــي التحــرش فأظهــرت ب ــة مرتكب أمــا الخصائــص العامــة لعين
العينــة أردنيــني و %17 مــن جنســيات عربيــة ، و %68 مــن أفــراد العينــة يقطنــون يف املــدن، وكانــت محافظــة العاصمــة 
األعــىل متثيــالً بــني املحافظــات )%37( تالهــا محافظــة إربــد )%21(، و %52 مــن أفــراد العينــة تراوحــت أعامرهــم مــا 
بــني 19-25 عامــاً، و %48 مــن أفــراد العينــة يحملــون شــهادة البكالوريــس، و %6 شــهادة املاجســتري، و %1.5 شــهادة 
ــات، و %19 عاطلــني / عاطــالت عــن العمــل، و %26 مــن أفــراد  ــة طــالب / طالب ــواره، و %26 مــن أفــراد العين الدكت
العينــة متزوجــني / متزوجــات، و %64 مل يســبق لهــم الــزواج، و %51 مــن أفــراد العينــة مــن أرس عــدد أفرادهــا مــا 
بــني )3-5( أفــراد، و %70 مــن أفــراد العينــة يقــل الدخــل الشــهري ألرسهــم عــن 800 دينــاراً، و %5 مــن أفــراد العينــة 
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مــن ذوي / ذوات اإلعاقــة.

وأظهــرت نتائــج الدراســة بــأن %88 مــن الضحايــا و %84 مــن مرتكبــي التحــرش يعرفــون مــا هــو التحــرش، إال أن 70% 
فقــط مــن الضحايــا و %68 مــن مرتكبــي التحــرش يعرفــون بــأن القانــون يعافــب عــىل التحــرش الجنــيس. وكان واضحــاً 
ــت ووســائل التواصــل  ــام كان اإلنرتن ــني، في ــه مــن األردني ــة علي ــة بالتحــرش واملعاقب ــون أكــرث معرف ــأن غــري األردني ب

االجتامعــي أكــرث الوســائل التــي عــرف مــن خاللهــا الطرفــني عــن التحــرش.

النتائج الرئيسية للدراسة 1
توصلــت الدراســة اىل أن النســبة املئويــة ملعــدل إنتشــار التحــرش الجنــيس بأنواعــه املختلفــة بــني أفــراد عينــة الدراســة 
الذيــن تعرضــوا لواحــد أو أكــرث مــن أفعــال وســلوكيات التحــرش بلغــت %75.9. أمــا فيــام يتعلــق بأنــواع التحــرش املختلفــة 

والتــي غطتهــا الدراســة وهــي خمســة أنــواع فقــد تبــني أن :

 %89.1 النســبة املئويــة ألفــراد عينــة الدراســة الذيــن تعرضــوا لواحــد أو أكــرث مــن أفعــال وســلوكيات التحــرش 	 
اإلميايئ

 %88.4 النســبة املئويــة ألفــراد عينــة الدراســة الذيــن تعرضــوا لواحــد أو أكــرث مــن أفعــال وســلوكيات التحــرش 	 
للفظي ا

%68.7 النســبة املئويــة ألفــراد عينــة الدراســة الذيــن تعرضــوا لواحــد أو أكــرث مــن أفعــال وســلوكيات التحــرش 	 
ي لجسد ا

%80.8 النســبة املئويــة ألفــراد عينــة الدراســة الذيــن تعرضــوا لواحــد أو أكــرث مــن أفعــال وســلوكيات التحــرش 	 
االلكرتوين

%52.3 النســبة املئويــة ألفــراد عينــة الدراســة الذيــن تعرضــوا لواحــد أو أكــرث مــن أفعــال وســلوكيات التحــرش 	 
لنفيس ا

أكــرث األشــخاص الذيــن إرتكبــوا التحــرش يف املنــزل هــم »األقــارب اآلخــرون« )%11.8(، ويف األماكــن العامــة 	 
»الغربــاء الذكــور« )%52.9(، ويف أماكــن العمــل والدراســة »الزمــالء الذكــور« )%29.1(، ويف الفضــاء االلكرتوين 

ــور« )43.9%(. »الغرباء الذك

أكــرث ثالثــة أســباب تكــراراً مــن وجهــة نظــر الضحايــا التــي تــؤدي اىل إرتــكاب التحــرش كانــت »ضعــف الــوازع 	 
الدينــي« )%12.9(، و »قلــة األخــالق« )%11.8( و »ســوء الرتبية« )10.3%(.

آليات وإجراءات التبليغ
اإلجراءات الرسمية ال تشجع النساء والفتيات عىل التبليغ وبالتايل التخي عن ثقافة الصمت. 	 

املعدل األسبوعي لعدد حاالت التحرش الجنيس التي تراجع إدارة حامية األرسة هو )2-5( حاالت. 	 

ــت 	  ــة بلغ ــبة مئوي ــرة وبنس ــراراً يف اول م ــرث تك ــت كان األك ــزل بالصم ــرش يف املن ــوا للتح ــن تعرض ــزام م الت
)%31.8( مــن اســتجاباتهم، أمــا يف حــال تكرارهــا فقــد كان الصــد واملنــع ملرتكــب التحــرش هــو االكــرث وبنســبة 

ــة بلغــت )22.5%(. مئوي

»الصــد واملنــع« مــن قبــل مــن تعرضــوا للتحــرش يف أماكــن العمــل والدراســة كان األكــرث تكــرارا ســواء يف اول 	 
مــرة او يف حــال تكرارهــا وبنســبة مئويــة بلغــت )%22.9، %25.5( عــىل التــوايل.

التــزام مــن تعرضــوا للتحــرش يف األماكــن العامــة بالصمــت كان األكــرث تكــرارا يف اول مــرة وبنســبة مئويــة 	 
بلغــت )%27.6( مــن اســتجاباتهم، أمــا يف حــال تكرارهــا فقــد كان »تــرك الضحيــة للمــكان« هــو االكــرث وبنســبة 

مئويــة بلغــت )26.7%(، 

ــال 	  ــرة او يف ح ــواء يف اول م ــرث س ــرتوين كان األك ــاء االلك ــرش« يف الفض ــب التح ــن ارتك ــوك مل ــل بل »عم
ــوايل. ــىل الت ــت )%30.5،%29.5( ع ــة بلغ ــبة مئوي ــا وبنس تكراره

يف املنزل...كانت النسب قليلة جدأ فيام يتعلق باخبار الجريان أو اخبار إدارة حامية األرسة.	 

1-   ان النتائج تعرب عن العينة التي اجريت عليها الدراسة وعن آرائهم الشخصية فقط .
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يف األماكــن العامة...كانــت النســب األقــل مــن االســتجابات فيــام يتعلــق بطلــب »املســاعدة مــن املتواجديــن او 	 
حتــى التقــدم بشــكوى للجهــات األمنيــة«.

ــل اوىل، 	  ــردة فع ــة ك ــل / الجامع ــار اإلدارة يف العم ــل الخب ــب األق ــة...كانت النس ــل أو الدراس ــن العم يف أماك
ــة. ــل ثاني ــالت كــردة فع ــار احــد الزمــالء/ الزمي واخب

يف الفضــاء االلكرتوين...كانــت النســب االقــل فيــام يتعلــق باخبــار وحــدة الجرائــم االلكرتونيــة او حتــى التقــدم 	 
بشــكوى للجهــات االمنيــة.

أكرث األسباب وراء ترصف املُتَحرش به/ بها السلبي يف جميع األماكن هو الخوف عىل سمعتها	 

الغالبيــة العظمــى مــن عينــة الدراســة مل يقومــوا بتقديــم تبليــغ وشــكوى رســمية ضــد مرتكــب / مرتكبــة هــذه 	 
الســلوكيات واألفعــال ذكــورا واناثــا.

أكــرث النتائــج التــي حصــل عليهــا مــن تقدمــوا بشــكوى هــو »رفــض الجهــة األمنيــة قبــول الشــكوى لعــدم وجــود 	 
أدلــة« بنســبة مئويــة )21.2%( .

النتائج الرئيسية ملرتكبي التحرش
ــبة 	  ــة بالنس ــن العام ــي األماك ــرش ه ــي التح ــة مرتكب ــاً لعين ــرش وفق ــا التح ــب فيه ــي يرتك ــن الت ــرث األماك أك

ــبة  ــة بالنس ــل والدراس ــن العم ــوايل، وأماك ــىل الت ــي )%40.9، %34.4( ع ــرش اللفظ ــايئ والتح ــرش اإلمي للتح
للتحــرش الجســدي والتحــرش النفــيس )%40.2، %44.2( عــىل التــوايل، والفضــاء االلكــرتوين بالنســبة للتحــرش 

االلكــرتوين )54.1%(. 

ــي التحــرش ميارســونه بشــكل يومــي(، 	  التحــرش اإلميــايئ األكــرث تكــراراً وبشــكل يومــي )%10.4 مــن مرتكب
والتحــرش اللفظــي األكــرث تكــراراً بشــكل أســبوعي )%10.6 مــن مرتكبــي التحــرش ميارســونه بشــكل أســبوعي(، 

فيــام كان التحــرش الجســدي ميــارس بشــكل نــادر )%32 مــن مرتكبــي التحــرش ميارســونه بشــكل نــادر(.

أكــرث األشــخاص الذيــن ارتكــب ضدهــم التحــرش الجنــيس يف املنــزل هــن بنــات العــم / بنــات الخــال بنســبة 	 
مئويــة مــن مجمــوع االســتجابات )15%(

أكــرث األشــخاص الذيــن ارتكــب أفــراد عينــة الدراســة فعــل التحــرش معهــم يف األماكــن العامــة  هــن الغريبــات 	 
بنســبة مئوية مــن مجمــوع االســتجابات )36.7%(

أكــرث األشــخاص الذيــن ارتكــب أفــراد عينــة الدراســة فعــل التحــرش معهــم يف أماكــن العمــل/ الدراســة هــن 	 
الزميــالت بنســبة مئويــة مــن مجمــوع االســتجابات )33.2%(

ــن 	  ــرتوين ه ــاء االلك ــم يف الفض ــرش معه ــل التح ــة فع ــة الدراس ــراد عين ــب أف ــن ارتك ــخاص الذي ــرث األش أك
ــتجابات )35.1%( ــوع االس ــن مجم ــة م ــبة مئوي ــات بنس الغريب

ــبة 	  ــا بنس ــو )18-25( عام ــرش ه ــل التح ــة فع ــة الدراس ــراد عين ــا أف ــب معه ــي كان يرتك ــامر الت ــرث األع أك
ــاء  ــا يف الفض ــة )%43.8(، ام ــكان العمل/الدراس ــة )%38.2(، م ــن العام ــزل )%38.7(، األماك ــت للمن ــة بلغ مئوي
ــة  ــة بلغــت )%43.1( مــن اســتجابات عين ــع األعــامر مســتهدفه للتحــرش وبنســبة مئوي ــت جمي االلكــرتوين فكان

الدراسة. 

أكــرث املالبــس التــي كانــت املــرأة ترتديهــا يف املنــزل أثنــاء التحــرش بهــا مــن وجهــة نظــر مرتكــب التحــرش 	 
هــو مالبــس املنــزل القصــرية أو الضيقــة وبنســبة مئويــة بلغــت )52.1%(.

يتضــح أن أكــرث املالبــس الــذي كانــت ترتديهــا املــرأة يف األماكــن العامــة أثنــاء التحــرش بهــا مــن وجهــة نظــر 	 
مرتكــب التحــرش هــو املالبــس العاديــة القصــرية أو الضيقــة وبنســبة مئويــة بلغــت )42.4%(

أكــرث املالبــس الــذي كانــت ترتديهــا املــرأة يف يف أماكــن العمــل والدراســة أثنــاء التحــرش بهــا مــن وجهــة نظــر 	 
مرتكــب التحــرش هــو املالبــس العاديــة القصــرية أو الضيقــة وبنســبة مئوية بلغــت )39.1%(

أكــرث األســباب العامــة تكــراراً لحــدوث التحــرش مــن وجهــة نظــر مرتكبــي التحــرش، كانــت »اللبــاس الفاضــح« 	 
ــرش  ــي التح ــن مرتكب ــن« )%7.1 م ــن الدي ــد ع ــبب(، و »البع ــذا الس ــاروا ه ــرش إخت ــي التح ــن مرتكب )%17 م

إختــاروا هــذا الســبب(، و »الجســد العــاري واإلغــراء« )%7.1 مــن مرتكبــي التحــرش إختــاروا هــذا الســبب(
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%28.6 من مرتكبي التحرش يضعون اللوم عىل الضحايا، فيام يضع %14.7 منهم اللوم عىل أنفسهم!	 

أكــرث األســباب التــي دفعــت مرتكــب التحــرش الرتــكاب هــذه الســلوكيات واألفعــال ضــد املــرأة هــو جــامل املــرأة 	 
وجســدها، بنســبة مئوية بلغــت )27.7%(

توصيات الدراسة
إن معالجــة ظاهــرة التحــرش الجنــيس يف األردن ذات أولويــة قصــوى، ويجــب إتخــاذ إجــراءات وتدابــري رسيعــة وفعالــة 
وحاســمة للتعامــل مــع التحديــات التــي فرضتهــا هــذه الظاهــرة، مــن اجــل ضــامن أن تتمتــع جميــع اإلنــاث عــىل وجــه 

التحديــد بحيــاة خاليــة مــن كافــة أشــكال العنــف املــامرس ضدهــن.

وتســتهدف هــذه التوصيــات كافــة الجهــات ذات العالقــة، الرســمية منهــا وغــري الرســمية، والقطــاع الخــاص واإلعــالم، 
واملجتمعــات املحليــة واألرس واألفــراد ذكــوراً وإناثــاً.

فعــىل مســتوى الحكومــة ومؤسســاتها فــإن الحاجــة أصبحــت ملحــة لوجــود إرادة سياســية قامئــة عــىل االلتــزام الواضــح 
والفعــال بالعمــل عــىل القضــاء عــىل ظاهــرة التحــرش الجنــيس. وعــىل مســتوى تغيــري الســلوكيات واملواقــف، فــإن جميــع 
ــح وواضــح تجــاه ظاهــرة التحــرش الجنــيس  الجهــات ذات العالقــة مبــا فيهــا األرس واألفــراد بحاجــة اىل تغيــري رصي
ــا،  خصوصــاً مــن حيــث اإلعــرتاف بوجــود الظاهــرة وتغيــري الســلوكيات واملواقــف املســبقة القامئــة عــىل لــوم الضحاي
ووضــع معايــري وإتخــاذ تدابــري مــن شــأنها حاميــة ووقايــة الضحايــا مــن العنــف بشــكل عــام ومــن التحــرش الجنــيس 

بشــكل خــاص.

ــق إجــراءات وسياســات  ــون تطبي ــاذ القان ــا، وإنف ــم الخدمــات للضحاي ــات املســؤولة عــن تقدي ــق الجه ــع عــىل عات ويق
ــة  ــة التقــدم املحــرز يف مواجه ــر ومعرف ــاس األث ــات قي ــم الشــكاوى الرســمية. ولغاي ــالغ وتقدي ــة لإلســتجابة واإلب فعال
التحــرش الجنــيس، فــإن مــن الــرورة مبــكان ضــامن أن تكــون كافــة الخطــوات املتخــذه للحاميــة والوقايــة واإلســتجابة 
ــات  ــاون والتشــبيك، وأن تخضــع كامــل اإلجــراءات لعملي ــق والتع ــة مــن خــالل الرصــد والتوثي ــة عــىل أســس علمي مبني

التطويــر والتحســني بإســتمرار.

إن اإلســتنتاجات التــي خرجــت بهــا هــذه الدراســة تؤكــد عــىل أن الثقافــة املجتمعيــة املســيئة لإلنــاث خصوصــاً تجعــل 
مــن الســهل مامرســة التحــرش الجنــيس وتتســامح معــه وتضــع العقبــات أمــام الكشــف عــن هــذه الســلوكيات واألفعــال 

واإلبــالغ عنهــا رســمياً.

إن القضــاء عــىل التحــرش الجنــيس بإعتبــاره أوىل خطــوات العنــف الجنــيس ضــد النســاء والفتيــات واألطفــال، وهــو أيضاً 
أوىل حلقاتــه، لــن يعــود بالفائــدة عليهــن فحســب، وإمنــا ميتــد ذلــك ليشــمل املجتمــع بأكملــه، فتغيــري ســلوكيات املجتمــع 
تجــاه هــذه الظاهــرة ومحاربتهــا ســتفتح املجــال أمــام تغيــريات مجتمعيــة أوســع تشــمل اإلعتــداءات الجنســية مبــا فيهــا 
اإلغتصــاب، كــام توفــر أمانــاً إجتامعيــاً يعيــد اإلعتبــار ملجموعــة القيــم واإلخــالق، وتجعــل مــن مختلــف البيئــات املحيطــة 
ــة وإنتهــاًء  ــداء مــن املنــزل ومــروراً باألماكــن العامــة واملؤسســات التعليمي ــة وصديقــة لإلنــاث، إبت بيئــات مناســبة وآمن

بأماكــن العمــل.

وبنــاًء عــىل إســتنتاجات الدراســة وخالصــات وتوصيــات املجموعــات البؤريــة  التــي تــم تنفيذهــا وضمــت مجموعــة مــن 
ــراد  ــدين واإلعــالم، واألف ــع امل ــة ومؤسســات املجتم ــة والوطني ــون املؤسســات الحكومي ــن ميثل ــريات الذي الخــرباء والخب

ذكــوراً وإناثــاً، فقــد تــم التوافــق عــىل عــدد مــن التوصيــات املوجهــة اىل مختلــف الجهــات ذات العالقــة.

الترشيعات
عــىل الحكومــة ومجلــس النــواب التعبــري عــن اإلرادة السياســية القامئــة عــىل اإللتــزام الواضــح والفعــال بالعمــل عــىل 

القضــاء و/أو الحــد مــن ظاهــرة التحــرش الجنــيس، وذلــك بإتخــاذ تدابــري وإجــراءات فوريــة مــن خــالل:

تعديل قانون العقوبات األردين لعام 1960 وإستخدام مصطلح »التحرش الجنيس« بشكل واضح ورصيح.	 

ــة 	  ــة املنافي ــة »املداعب ــوص جرمي ــه الخص ــىل وج ــات األردين وع ــون العقوب ــواردة يف قان ــم ال ــع الجرائ جم
ــد  ــة« تحــت بن ــن العام ــاء يف األماك ــاف للحي ــل املن ــاء« وجرميــة »الفع ــاف للحي ــل املن ــاء« وجرميــة »الفع للحي
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ــيس« ــرش الجن ــم »التح جرائ

تعريــف التحــرش الجنــيس يف قانــون العقوبــات بشــكل واضــح وشــامل ومفصــل وتنــاول جميــع أشــكاله، لضامن 	 
شــمول كافــة الســلوكيات واألفعــال التــي  تعتــرب تحرشــاً وبالتــايل تجرميهــا واملعاقبــة عليهــا، ومنهــا عــىل ســبيل 

املثــال الســلوكيات واألفعــال اإلميائيــة والتحــرش النفــيس.

تعديــل نظــام الخدمــة املدنيــة لعــام 2013، والنــص رصاحــة عــىل جرميــة »التحــرش الجنــيس« وأشــكاله، وعــىل 	 
وجــه الخصــوص تعديــل املــادة 68 مــن النظــام التــي تشــري اىل أنــه مينــع عــىل املوظــف »القيــام بــأي ترصفــات 
ــص رصاحــة عــىل  ــم الن ــث يت ــيسء اىل األخــالق واآلداب والســلوك العامــني..«، بحي أو مامرســات أو أعــامل ت

التحــرش الجنــيس، وإحالــة تنظيــم ذلــك اىل تعليــامت يصدرهــا رئيــس الــوزراء.

إصــدار تعليــامت تفصيليــة مــن رئيــس الــوزراء تشــمل عــىل ســبيل املثــال اإلجــراءات املتبعــة للتبليــغ، وآلياتــه، 	 
ووســائل حاميــة املبلغــني مــن الجنســني، وضــامن املراكــز الوظيفيــة.

تعديــل قانــون وزارة الرتبيــة والتعليــم وقانــون التعليــم العــايل وقانــون الجامعــات األردنيــة الرســمية والخاصــة 	 
لغايــات النــص رصاحــة عــىل جرميــة »التحــرش الجنــيس« يف املؤسســات التعليميــة، وأشــكاله املختلفــة، وإصــدار 

تعليــامت مســتندة اىل هــذه القوانــني تشــمل كافــة التفاصيــل ذات العالقــة.

تعديــل قانــون العمــل األردين لعــام 1996 والنــص رصاحــة عــىل جرميــة التحــرش الجنــيس يف أماكــن العمــل، 	 
وتعريــف التحــرش الجنــيس يف أماكــن العمــل بصــورة واضحــة وشــاملة، والعقوبــات املفروضــة عــىل أصحــاب 
العمــل و/ أو العاملــني لديــه يف حــال إرتــكاب أفعــال وســلوكيات التحــرش الجنــيس، وإحالــة تنظيــم ذلــك اىل 

تعليــامت يصدرهــا وزيــر العمــل.

إصــدار تعليــامت تفصيليــة مــن وزارة العمــل وتشــمل عــىل ســبيل املثــال اإلجــراءات املتبعــة للتبليــغ عــن حــاالت 	 
التحــرش يف أماكــن العمــل، وإلــزام أصحــاب العمــل الذيــن لديهــم 10 موظفــني فأكــرث بتعديــل أنظمــة مؤسســات 
الداخليــة للنــص رصاحــة عــىل التحــرش الجنــيس واإلجــراءات التأديبيــة ملرتكبيــه اىل جانــب اإلجــراءات القانونيــة.

تعديــل قانــون الحاميــة مــن العنــف األرسي لعــام 2017 ليتضمــن تعريفــاً واضحــاً وشــامالً للتحــرش الجنــيس 	 
داخــل األرسة، وميكــن اإلســتعانة بالتعريــف الــوارد يف اإلطــار الوطنــي لحاميــة األرسة مــن العنــف لعــام 2016 

يف هــذا املجــال.

ــرتوين« 	  ــرش االلك ــة »التح ــىل جرمي ــة ع ــص رصاح ــام 2015، والن ــة لع ــم االلكرتوني ــون الجرائ ــل قان تعدي
وأشــكاله، وضــامن شــمول كل األشــخاص الذيــن يتعرضــون لــه ومــن مختلــف األعــامر ذكــوراً وإناثــاً تحــت مظلــة 

ــة. الحامي

السياسات
ــيس 	  ــرش الجن ــة التح ــاملة ملكافح ــة ش ــرتاتيجية وطني ــة و / أو إس ــة وطني ــة عام ــي سياس ــة تبن ــىل الحكوم ع

تشــرتك يف صياغتهــا كافــة الجهــات واملؤسســات الحكوميــة والوطنيــة ومؤسســات املجتمــع املــدين ذات العالقــة 
أفقيــاً وعاموديــاً، اىل جانــب اإلعــالم، ووضــع الخطــط والربامــج التنفيذيــة لهــا، وتأخــذ بعــني اإلعتبــار الوقايــة 

ــة واإلســتجابة. والحامي

عــىل املؤسســات الحكوميــة ومؤسســات القطــاع الخــاص  تبنــي سياســات خاصــة بهــا ملكافحــة التحــرش الجنيس 	 
ومســتندة اىل نصــوص القانــون، وعــىل وجــه الخصــوص تلــك السياســات القامئــة عــىل إلتــزام القامئــني عليهــا 

مبكافحــة التحــرش الجنــيس، واملســاءلة، والثقــة بإجــراءات التبليــغ وســهولتها، والتوعيــة والتدريــب. 

عــىل الحكومــة التأكــد مــن ســالمة الروابــط القامئــة مــا بــني الحاميــة مــن التحــرش الجنــيس والسياســات 	 
ــة. ــة والشــمولية والفعالي ــا، لضــامن التكاملي ــي تقــوم به ــة الت والربامــج والخطــط التنفيذي

البيئة املحيطة الداعمة
ــاً، مــن خــالل اإلعــرتاف بوجــود املشــكلة بالدرجــة 	  التأكيــد عــىل أن التحــرش الجنــيس غــري مقبــول إجتامعي

األوىل، وإنهــاء ثقافــة التســامح مــع مرتكبيــه، وإنهــاء سياســة اإلفــالت مــن العقــاب، وإنهــاء ثقافــة الصمــت لــدى 
الضحايــا.

ــز 	  ــراة، وتعزي ــة للم ــري الصــورة النمطي ــات، وتغي ــف ضــد النســاء والفتي ــة للعن القضــاء عــىل األســباب الجذري



10

ــة  ــن خــالل األرسة واملؤسســات التعليمي ــس، م ــوع الجن ــم عــىل ن ــز القائ ــع التميي ــني الجنســني، ومن املســاواة ب
ــات. والترشيع

تعزيــز منظومــة القيــم واألخــالق الســائدة يف املجتمــع، والرافضــة للتحــرش الجنــيس بإعتبــاره عنفــاً جنســياً 	 
ضــد النســاء والفتيــات، وضــامن تقويــة أوارص هــذه املنظومــة لــدى كافــة رشائــح املجتمــع.

تعزيــز البيئــة الداعمــة للنســاء والفتيــات واألطفــال بإعتبارهــم الضحايــا املحتملــني للتحــرش مــن خــالل الوقاية 	 
والحاميــة املجتمعيــة إبتــداًء ومــن خــالل الدعــم واملســاندة واإلســتجابة الحقاً.

مراعــاة الخصائــص األساســية للفــرد )ذكــر أو أنثــى( والتــي مــن شــأنها زيــادة الخطــورة إلمكانيــة التعــرض 	 
ــتوى  ــي، املس ــتوى التعليم ــة، املس ــة االجتامعي ــس، الحال ــر، الجن ــد )العم ــه التحدي ــىل وج ــيس، وع للتحــرش الجن

ــا بشــكل خــاص. ــة له الوظيفــي(، وتوفــري الحامي

ــة 	  ــادة فعالي ــكك األرسي، وزي ــا مــن التف ــة التحــرش الجنــيس مــن خــالل حاميته ــان األرسة ملواجه ــة بني تقوي
ــة  ــة والثقاف ــار التوعي ــا يف إط ــام له ــدور اله ــىل ال ــد ع ــي، والتأكي ــوع االجتامع ــة للن ــة املراعي ــة األرسي الرتبي

ــيس. ــا مخاطــر التحــرش الجن الجنســية مبــا فيه

رضورة التخــي عــن ثقافــة »لــوم الضحيــة« يف حــاالت التحــرش الجنــيس، والكــف عــن التعامــل مــع النســاء 	 
والفتيــات عــىل أنهــن جــزء مــن املشــكلة.

الوقاية والحامية والتأهيل
ــة ومؤسســات العمــل ضــامن أن 	  ــة ومؤسســات املجتمــع املــدين واملؤسســات التعليمي عــىل املؤسســات الحكومي

تشــمل أنظمتهــا الداخليــة إجــراءات فعالــة ومتامســكة لتأمــني الوقايــة والحاميــة مــن التحــرش الجنــيس والتأهيــل 
للضحايــا ومرتكبــي التحــرش.

ــة مواجهــة التحــرش 	  ــل عــىل كيفي ــة والتأهي ــة والحامي تدريــب القامئــني عــىل مراكــز تقديــم خدمــات الوقاي
الجنــيس وتقديــم الخدمــات اإلرشــادية، االجتامعيــة، الصحيــة والنفســية، وتزويدهــم باملهــارات الالزمــة 

ــيس. ــرش الجن ــاالت التح ــع ح ــل م ــة للتعام والروري

إعــادة بنــاء الثقــة مــا بــني هــذه املؤسســات والضحايــا املحتملــني للتحــرش الجنــيس، مــن خــالل اإلســتجابة 	 
الفعالــة والرسيعــة إلحتياجاتهــم وفقــاً إلرادتهــم الحــرة املســتنرية، مــع ضــامن الرسيــة والخصوصيــة

تطويــر برامــج التوعيــة والتثقيــف يف مجــال مكافحــة التحــرش الجنــيس، وكيفيــة مواجهتــه، والتــي تقــوم بهــا 	 
هــذه املؤسســات وعــىل وجــه الخصــوص مؤسســات املجتمــع املــدين.

إتبــاع سياســات وتنفيــذ برامــج شــاملة بــني جميــع هــذه املؤسســات وعــىل وجــه الخصــوص مؤسســات املجتمــع 	 
املــدين، تهــدف اىل توحيــد الرســائل املوجهــة للمجتمــع واألرسة واألفــراد ذكــوراً وإناثــاً، مــن اجــل ضــامن الوقايــة 

والحاميــة والتأهيــل. 

آليات التبليغ وخدمات اإلستجابة
إيــالء االهتــامم مــن قبــل املؤسســات الحكوميــة وعــىل وجــه الخصــوص إدارة حاميــة األرسة ووحــدة الجرائــم 	 

االلكرتونيــة واملراكــز األمنيــة للشــكاوى الــواردة مــن ضحايــا التحــرش، وأخذهــا عــىل محمــل الجــد مهــام كان 
ــف الجنــيس ضــد  ــات العن ــار أن التحــرش الجنــيس مــا هــو إال أوىل حلق ــل أو الســلوك بســيطاً، عــىل إعتب الفع

النســاء والفتيــات واألطفــال خصوصــاً، وأي تســاهل قــد يــؤدي اىل إعتــداءات جنســية أخــرى.

إيــالء االهتــامم مــن قبــل املراكــز واملؤسســات املجتمــع املــدين عــىل وجــه الخصــوص للشــكاوى الــواردة مــن 	 
ضحايــا التحــرش، وعــدم التقليــل منهــا، وتوثيقهــا وتســجيلها وتقديــم الخدمــات الروريــة وإحالتهــا بنــاءاً عــىل 

إرادة الضحيــة اىل الجهــات املختصــة ذات العالقــة.

ــن شــأنه 	  ــذي م ــددة، وال ــة متع ــة وقضائي ــات أمني ــام جه ــم أم ــا ألقواله ــادة الضحاي ــرار إع ــدم تك ضــامن ع
ــمية.  ــكاوى الرس ــم الش ــرتدد يف تقدي ــم اىل ال ــا ويدفعه ــىل الضحاي ــلباً ع ــري س التأث

ــة وســهلة الوصــول 	  ــم الشــكاوى الرســمية واضحــة وآمن ــغ وتقدي ضــامن أن تكــون اإلجــراءات الرســمية للتبلي
ــني  ــة كافي ــم ودراي ــىل عل ــة ع ــات ذات العالق ــة املؤسس ــون كاف ــة، وأن تك ــات اململك ــف محافظ ــا يف مختل اليه
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لتوجيــه الضحايــا اىل الجهــة صاحبــة اإلختصــاص، ويشــمل ذلــك املراكــز األمنيــة ووحــدة الجرائــم االلكرتونيــة 
وإدارة حاميــة األرسة.

توفــري ضابطــة عدليــة مــن النســاء يف كافــة املراكــز التــي تســتقبل حــاالت التحــرش الجنــيس، نظــراً لحساســية 	 
املوضــوع ولتحــرج العديــد مــن الضحايــا التحــدث يف تفاصيــل الوقائــع أمــام الذكــور.

إعتــامد أدوات ووســائل بديلــة إلثبــات واقعــة التحــرش الجنــيس وتبســيط الوســائل املتبعــة حاليــاً، ومــع تقــدم 	 
ــا فــإن برامــج وتطبيقــات الكرتونيــة عديــدة أســتخدمت يف مــرص واملغــرب تحديــداً أثبتــت قدرتهــا  التكنولوجي

عــىل تشــجيع النســاء والفتيــات خصوصــاً للتبليــغ عــن التحــرش.

ــع 	  ــل م ــرق التعام ــارات وط ــىل مه ــني ع ــون واملحام ــاذ القان ــىل إنف ــني ع ــة والقامئ ــة العدلي ــب الضابط تدري
ــه. ــل وج ــىل أكم ــم ع ــام مبهامه ــة للقي ــاألدوات الالزم ــم ب ــيس، وتزويده ــرش الجن ــاالت التح ح

التعاون والتشبيك والرشاكات
عــىل جميــع املؤسســات الحكوميــة ومؤسســات املجتمــع املــدين والقطــاع الخــاص والنقابــات املهنيــة والنقابــات 	 

ــي مــن شــأنها  ــادل املعلومــات الت ــاون وتب ــا، والتع ــام بينه ــاء الــرشاكات، والتشــبيك في ــة العمــل عــىل بن العاملي
إحــداث التغيــريات الجذريــة والشــاملة واملســتدامة ملكافحــة التحــرش الجنــيس.

ــا 	  ــا فيه ــا، مب ــة للقامئــني عليه ــة والتوعوي ــاءات التدريبي ــد اللق ــات، وعق ــذه املؤسس ــني ه ــربات ب ــادل الخ تب
ــات  ــة السياس ــىل كاف ــث ع ــر والتحدي ــائل التطوي ــرق ووس ــودة وط ــات املوج ــاح، واإلخفاق ــص النج ــة قص دراس

ــذه. ــري املتخ ــراءات والتداب واإلج

توحيــد اإلجــراءات املتبعــة يف مختلــف املؤسســات وربطهــا بنظــام االكــرتوين موحــد لتتبــع حــاالت التحــرش 	 
الجنــيس، واإلجــراءات املتخــذه اىل حــني إغــالق ملــف الحالــة بشــكل نهــايئ.

املتابعة والتقييم
إنشــاء مرصــد وطنــي لحــاالت التحــرش الجنــيس يقــوم عــىل توفــري األرقــام واإلحصائيــات املجمعة مــن مختلف 	 

ــث السياســات  ــر وتحدي ــق بتطوي ــات تتعل ــا توصي ــاًء عليه ــدم بن ــا، ويق ــوم بتحليله ــة، ويق املؤسســات ذات العالق
والربامــج والخطــط التنفيذيــة.

تطوير كافة أنظمة جمع املعلومات املتعلقة بحاالت التحرش الجنيس وتوحيدها.	 
تطويــر مجموعــة متكاملــة مــن مــؤرشات القيــاس تســاعد عــىل رصــد ظاهــرة التحــرش الجنــيس وتقييــم األثــر، 	 

ومــدى التقــدم املحــرز يف القضــاء و / أو الحــد منهــا.
تطويــر أدلــة قامئــة عــىل املــؤرشات لبيــان مــدى نجاعــة الترشيعــات واإلجــراءات والتدابــري املتخــذه للقضــاء 	 

و / أو الحــد مــن التحــرش الجنــيس.

اإلعالم
التعــاون مــع اإلعــالم مبختلــف أشــكاله، املــريئ واملســموع واملقــروء وااللكــرتوين مــن أجــل التوعيــة مبخاطــر 	 

التحــرش الجنــيس وأهميــة مكافحتــه.

تنظيم برامج توعوية وحوارية ونقاشات عامة حول موضوع التحرش الجنيس، بشكل ممنهج ومستمر.	 

اإلســتثامر يف فعاليــة أدوات التواصــل االجتامعــي كأحــد أهــم ادوات التأثــري املجتمعــي، والعمــل عــىل إبــراز 	 
دور الشــباب يف مكافحــة التحــرش الجنــيس بإســتخدام هــذه الوســائل.


