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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  1366شخصا ( 86%إناث ،و 14%ذكور)،
خصص  322منها 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 ُمج َّرم وغري خاضع للتربير هو األساس يف مجابهة هذه الظاهرة .كام أكدت نتائج الدراسة أن اإلجراءات
الرسمية ال تشجع النساء والفتيات عىل التبليغ وأن ثقافة الصمت ال زالت سائدة ،وجاء الخوف عىل السمعة كأحد أهم
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
الداعمة ملجابهة التحرش كظاهرة ،ومراجعة وتطوير آليات الوقاية والحامية والتأهيل وبناء الكفاءات يف هذا املجال،
باإلضافة لتعزيز آليات التبليغ وخدمات االستجابة ،وكذلك التأكيد عىل أهمية التعاون والتشبيك والرشاكات للعمل يف
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 الجنــي ظاهــرة تتصــف بالعامليــة ،وهــو ســلوك شــائع اإلنتشــار يف مختلــف دول العــامل وتعــاين منــه اإلنــاث
أكــر بكثــر مــن الذكــور بإعتبــاره أكــر أنــواع العنــف ضــد النســاء والقتيــات مامرســة وإســتمرارا ً ،إال أن أنواعــه وأشــكاله
وشــدة تأثــره وأرضاره عــى الضحايــا تختلــف مــن منطقــة اىل أخــرى ،وبــن الثقافــات ،ويف حــاالت الســلم والرصاعــات
والنزاعــات .وتشــر آخــر اإلحصــاءات بــأن  65%مــن النســاء يف الواليــات املتحــدة تعرضــن للتحــرش الجنــي يف
الشــوارع ،و  55%مــن النســاء يف دول اإلتحــاد األورويب تعرضــن لشــكل مــن أشــكال التحــرش الجنــي كان أعالهــا يف
الســويد ( )82%وأدناهــا يف بلغاريــا ( ،)24%فيــا تعرضــت  99.3%مــن النســاء يف مــر للتحــرش الجنــي.
وشــهد عــام  2017تحــركاً عامليـاً غــر مســبوق ملكافحــة التحــرش الجنــي أدى اىل دعــم املجتمــع الــدويل لهــذا التحــرك
مــن خــال تخصيــص اليــوم العاملــي للمــرأة الــذي صــادف  2018/3/8ملوضــوع «حــان الوقــت :الناشــطات مــن الريــف
والحــر يغــرن حيــاة املــرأة» .ويف األردن فقــد تعالــت األصــوات املنكــرة لوجــود ظاهــرة التحــرش الجنــي بعــد الحــوار
الــذي دار بــن نائــب أردين ســابق وضحيــة للتحــرش خــال مقابلــة تلفزيونيــة ومــن قبلــه تناقــل وســائل اإلعــام لتعــرض
طالبــات يف إحــدى الجامعــات األردنيــة للتحــرش الجنــي مــن قبــل أســاتذه الجامعــة ،مــا أعــاد اىل األذهــان ذات
النقاشــات التــي إســتنكرت قيــام طالبــات يف إحــدى الجامعــات األردنيــة إنتــاج فلــم قصــر يتحدثــن فيــه عــن التحــرش
الجنــي داخــل الجامعــة.
ويف ظــل الحــراك العاملــي الــذي إمتــد اىل الــدول العربيــة ،ويف ظــل اإلنــكار املجتمعــي الواســع لوجــود ظاهــرة التحــرش
الجنــي يف األردن ،نفــذت اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة هــذه الدراســة ،وتعــد الدراســة األوىل مــن نوعهــا
مــن حيــث شــموليتها وتغطيتهــا ملختلــف محافظــات اململكــة ،وإنطالق ـاً مــن إميــان اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون
املــرأة بأهميــة املســاهمة يف إجــراء ونــر األبحــاث والدراســات ذات األولويــة ،والتــي مــن شــأنها تعزيــز دور النســاء
والفتيــات ومتكينهــن يف مختلــف املجــاالت ،ويف ظــل غيــاب دراســات وطنيــة شــاملة تقَيــم ظاهــرة التحــرش يف األردن
ومــدى إنتشــارها وأســبابها ودوافعهــا والعوامــل املؤئــرة فيهــا ســلباً وإيجابـاً ،ومــن أجــل وضــع إســراتيجية فعالــة وإقرتاح
التدخــات املناســبة عــى كافــة املســتويات.
وإتبعــت الدراســة نهجـاً وصفيـاً تحليليـاً مــن خــال منهجيــة نوعيــة وكميــة للتعــرف عــى مــدى إنتشــار ظاهــرة التحــرش
يف األردن ،وفهــم طبيعتهــا وأســبابها ودوافعهــا يف مختلــف محافظــات اململكــة ،ويف مختلــف األماكــن (املنــازل  /األماكــن
العامــة  /املؤسســات التعليميــة  /أماكــن العمــل والفضــاء االلكــروين) ،وتوفــر معلومــات رضوريــة وهامــة لتحقيــق
أهــداف الدراســة بأســلوب علمــي وموضوعــي ،وتحليلهــا وتفســرها للحصــول عــى نتائــج تعكــس الواقــع وتعــر عنــه.
حيــث متــت مراجعــة وتحليــل الوثائــق واألدبيــات والدراســات واألبحــاث والترشيعــات والصكــوك ذات العالقــة ،املحليــة
والعربيــة والدوليــة ،ونفــذ مســح ميــداين عــى عينــة قوامهــا  1366شــخصاً خصــص منهــا  322لعينــة قصديــة مــن
مرتكبــي التحــرش ،إضافــة اىل إجــراء مقابــات مــع الخــراء والخبــرات يف هــذا املجــال مــن مؤسســات حكوميــة
ووطنيــة ومؤسســات مجتمــع مــدين ،وعرضــت النتائــج عــى ثــاث مجموعــات بؤريــة لقيــاس مصداقيــة وثبــات النتائــج
والخــروج بتوصيــات عمليــة.
لقــد بــرز التحــرش الجنــي يف الســنوات األخــرة كأحــد أهــم اإلنتهــاكات التــي يجــب مواجهتــه والتصــدي لــه ،وتطــور
اســتخدام «مصطلــح التحــرش الجنــي يف املرجعيــات الدوليــة مــن «التمييــز والعنــف ضــد املــرأة» اىل «املضايقــات
الجنســية» وصــوالً اىل «التحــرش الجنــي» ،وكان إعــان ومنهــاج عمــل بيجــن أكــر املرجعيــات الدوليــة اســتخداماً
ملصطلــح «التحــرش الجنــي» ،فيــا أكــد «إعــان القاهــرة للمــرأة العربيــة» الصــادر عــام  2014عــى أهميــة تفعيــل
آليــات الوقايــة والحاميــة والتعويــض عــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي ،وأشــارت خطــة العمــل اإلســراتيجية
التنفيذيــة «اجنــدة تنميــة املــرأة العربيــة  »2030اىل رضورة إرشاك الرجــال والفتيــان يف التصــدي للتوجهــات التمييزيــة
واملامرســات التقليديــة الضــارة بالنســاء والفتيــات والتــي تشــمل زواج القــارصات واإلســتغالل الجنــي والعنــف القائــم
عــى النــوع االجتامعــي ،ودعــت اإلســراتيجية اإلقليميــة «حاميــة املــرأة العربيــة – األمــن والســام» لعــام  2012اىل
تأمــن األمــن والحاميــة مــن كافــة أشــكال العنــف.
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وقــد عالــج قانــون العقوبــات األردين التحــرش الجنــي دون ذكــر مصطلــح «التحــرش الجنــي» يف جرائــم املداعبــة
املنافيــة للحيــاء العــام ،والفعــل املنــاف للحيــاء العــام ،والفعــل املنــاف للحيــاء العــام يف األماكــن العامــة ،فيــا مل يضــع
قانــون الحاميــة مــن العنــف األرسي لعــام  2017تعريف ـاً للعنــف ،واحــال التعريــف اىل قانــون العقوبــات ،ويعــد عنف ـاً
حســب قانــون حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة لعــام »: 2017كل فعــل أو امتنــاع مــن شــأنه حرمــان الشــخص ذي اإلعاقة
مــن حــق أو حريــة مــا ،أو تقييــد مامرســته ألي منهــا ،أو إلحــاق األذي الجســدي أو العقــي أو النفــي بــه عــى أســاس
اإلعاقــة أو بســببها ».وإقتــرت الحاميــة مــن االســتغالل الجنــي بالوســائل االلكرتونيــة يف قانــون الجرائــم االلكرتونيــة
لعــام  2015عــى مــن هــم دون  18عامـاً ذكــورا ً وإناثـاً .ووفقـاً 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 األخــاق والقيــم التــي هــي املثــل العليــا للســلوك داخــل املجتمــع ،نظامـاً متكامـاً مــا يجــوز أو ال يجــوز
فعلــه .وأكــر األمثلــة التــي ميكــن رسدهــا يف هــذا املجــال بأنــه ال يجــوز لرجــل أن يعتــدي عــى إمــرأة وال يجــوز لرجــل
وإمــرأة أن يقــررا الــزواج بعيــدا ً عــن عائلتيهــا ودون علمهــا فكلــا كانــت منظومــة القيــم واألخــاق متامســكة وفعالــة
كلــا انخفضــت أفعــال وســلوكيات األفــراد املخالفــة لهــا .إال أن إنتشــار العنــف ضــد املــرأة بأشــكاله املختلفــة ومــن بينهــا
التحــرش الجنــي بإعتبــاره مخالفـاً لهــذه املنظومــة يشــر اىل وجــود خلــل فيهــا يســتدعي التدخــل لحاميتهــا وثباتهــا.
ويعتــر ضعــف السياســات الحكوميــة وتراجــع الدولــة عــن القيــام بدورهــا يف القطاعــات الهامــة ،كالتعليــم والعمــل
والصحــة والرفــاه ،ســبباً مــن أســباب وجــود أزمــة قيــم وأخــاق  .ولعــاج ذلــك أيضـاً فالحاجــة ملحــة لدراســة ومعالجــة
األســباب وراء إختــال األخــاق والقيــم املجتمعيــة ،ومــن بينهــا إختــال املؤسســات اإلجتامعيــة كاألرسة واملدرســة ووســائل
اإلعــام .
ومل يعــد مقبــوالً القــول بــأن أســباب التحــرش  -وهــو أصبــح يشــكل ظاهــرة مقلقــة يف املجتمــع  -مرتبطــة بشــكل مبــارش
مبالبــس النســاء والفتيــات أو أعامرهــن أو األماكــن التــي يتواجــدن فيهــا ،وإمنــا هــو نتــاج مبــارش للخلــل الحاصــل
مبنظومــة القيــم واألخــاق يف املجتمــع ،التــي لهــا عالقــة تربطهــا أيضـاً بتفــي نســب البطالــة والكبــت الجنــي وتأخــر
الــزواج .كــا وتســاهم حالــة اإلنــكار التــي تســود املجتمــع لوجــود هــذه الظاهــرة يف تفشــيها ومتــادي مرتكبــي التحــرش
يف إرتــكاب املزيــد مــن أفعــال وســلوكيات التحــرش يف ظــل صمــت مجتمعــي يصــل اىل حــد التســامح وإلقــاء اللــوم
عــى الضحايــا.
ويعتــر صمــت الضحايــا وعــدم التبليــغ عــا يتعرضــن لــه مــن حــاالت تحــرش بدافــع الخجــل والخــوف مــن العــار ،هــو
أيض ـاً نتــاج خلــل يف منظومــة القيــم واألخــاق القامئــة عــى التمييــز بــن الجنســن والعنــف ضــد النســاء والفتيــات
وتحميلهــن املســؤولية عــن أي مســاس بالســمعة أو الــرف ،وإعتبارهــن املتســببات يف جلــب العــار ألرسهــن وعائالتهــن.
وأظهــرت الخصائــص العامــة لعينــة الضحايــا املحتملــن بــأن  86%منهــم إنــاث و  14%ذكــور .وأن  82%مــن أفــراد
العينــة أردنيــن و  18%مــن جنســيات عربيــة ،ويســكن  75%مــن أفــراد العينــة يف املــدن ،وكانــت محافظــة العاصمــة
األعــى متثي ـاً ( ،)32%وتراوحــت أعــار أكــر مــن نصــف العينــة مــا بــن  25-19عام ـاً ،فيــا كان حــوايل  55%مــن
أفــراد العينــة يحملــون شــهادة البكالوريــس فأعــى ،وحــوايل  30%مــن أفــراد العينــة طــاب  /طالبــات ،و  21%عاطلــن
 /عاطــات عــن العمــل ،و  29%مــن أفــراد العينــة متزوجــن  /متزوجــات ،و  64%مل يســبق لهــم الــزواج ،و  44%مــن
أفــراد العينــة مــن أرس عــدد أفرادهــا مــا بــن ( )5-3أفــراد ،و  58%مــن أفــراد العينــة يقــل الدخــل الشــهري ألرسهــم
عــن  800دينــارا ً ،و  7%مــن أفــراد العينــة مــن ذوي  /ذوات اإلعاقــة.
أمــا الخصائــص العامــة لعينــة مرتكبــي التحــرش فأظهــرت بــأن  80%منهــم ذكــور و  20%إنــاث ،و  83%مــن أفــراد
العينــة أردنيــن و  17%مــن جنســيات عربيــة  ،و  68%مــن أفــراد العينــة يقطنــون يف املــدن ،وكانــت محافظــة العاصمــة
األعــى متثيـاً بــن املحافظــات ( )37%تالهــا محافظــة إربــد ( ،)21%و  52%مــن أفــراد العينــة تراوحــت أعامرهــم مــا
بــن  25-19عام ـاً ،و  48%مــن أفــراد العينــة يحملــون شــهادة البكالوريــس ،و  6%شــهادة املاجســتري ،و  1.5%شــهادة
الدكتــواره ،و  26%مــن أفــراد العينــة طــاب  /طالبــات ،و  19%عاطلــن  /عاطــات عــن العمــل ،و  26%مــن أفــراد
العينــة متزوجــن  /متزوجــات ،و  64%مل يســبق لهــم الــزواج ،و  51%مــن أفــراد العينــة مــن أرس عــدد أفرادهــا مــا
بــن ( )5-3أفــراد ،و  70%مــن أفــراد العينــة يقــل الدخــل الشــهري ألرسهــم عــن  800دينــارا ً ،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 عــى التحــرش الجنــي .وكان واضحـاً
بــأن غــر األردنيــون أكــر معرفــة بالتحــرش واملعاقبــة عليــه مــن األردنيــن ،فيــا كان اإلنرتنــت ووســائل التواصــل
االجتامعــي أكــر الوســائل التــي عــرف مــن خاللهــا الطرفــن عــن التحــرش.
النتائج الرئيسية للدراسة 1

توصلــت الدراســة اىل أن النســبة املئويــة ملعــدل إنتشــار التحــرش الجنــي بأنواعــه املختلفــة بــن أفــراد عينــة الدراســة
الذيــن تعرضــوا لواحــد أو أكــر مــن أفعــال وســلوكيات التحــرش بلغــت  .75.9%أمــا فيــا يتعلــق بأنــواع التحــرش املختلفــة
والتــي غطتهــا الدراســة وهــي خمســة أنــواع فقــد تبــن أن :
•  89.1%النســبة املئويــة ألفــراد عينــة الدراســة الذيــن تعرضــوا لواحــد أو أكــر مــن أفعــال وســلوكيات التحــرش
اإلميايئ
•  88.4%النســبة املئويــة ألفــراد عينــة الدراســة الذيــن تعرضــوا لواحــد أو أكــر مــن أفعــال وســلوكيات التحــرش
ا للفظي
• 68.7%النســبة املئويــة ألفــراد عينــة الدراســة الذيــن تعرضــوا لواحــد أو أكــر مــن أفعــال وســلوكيات التحــرش
الجسدي
• 80.8%النســبة املئويــة ألفــراد عينــة الدراســة الذيــن تعرضــوا لواحــد أو أكــر مــن أفعــال وســلوكيات التحــرش
االلكرتوين
• 52.3%النســبة املئويــة ألفــراد عينــة الدراســة الذيــن تعرضــوا لواحــد أو أكــر مــن أفعــال وســلوكيات التحــرش
ا لنفيس
•أكــر األشــخاص الذيــن إرتكبــوا التحــرش يف املنــزل هــم «األقــارب اآلخــرون» ( ،)11.8%ويف األماكــن العامــة
«الغربــاء الذكــور» ( ،)52.9%ويف أماكــن العمــل والدراســة «الزمــاء الذكــور» ( ،)29.1%ويف الفضــاء االلكرتوين
«الغرباء الذكــور» (.)43.9%
•أكــر ثالثــة أســباب تكــرارا ً مــن وجهــة نظــر الضحايــا التــي تــؤدي اىل إرتــكاب التحــرش كانــت «ضعــف الــوازع
الدينــي» ( ،)12.9%و «قلــة األخــاق» ( )11.8%و «ســوء الرتبية» (.)10.3%

آليات وإجراءات التبليغ

•اإلجراءات الرسمية ال تشجع النساء والفتيات عىل التبليغ وبالتايل التخيل عن ثقافة الصمت.
•املعدل األسبوعي لعدد حاالت التحرش الجنيس التي تراجع إدارة حامية األرسة هو ( )5-2حاالت.
•التــزام مــن تعرضــوا للتحــرش يف املنــزل بالصمــت كان األكــر تكــرارا ً يف اول مــرة وبنســبة مئويــة بلغــت
( )31.8%مــن اســتجاباتهم ،أمــا يف حــال تكرارهــا فقــد كان الصــد واملنــع ملرتكــب التحــرش هــو االكــر وبنســبة
مئويــة بلغــت (.)22.5%
•«الصــد واملنــع» مــن قبــل مــن تعرضــوا للتحــرش يف أماكــن العمــل والدراســة كان األكــر تكــرارا ســواء يف اول
مــرة او يف حــال تكرارهــا وبنســبة مئويــة بلغــت ( )25.5% ،22.9%عــى التــوايل.
•التــزام مــن تعرضــوا للتحــرش يف األماكــن العامــة بالصمــت كان األكــر تكــرارا يف اول مــرة وبنســبة مئويــة
بلغــت ( )27.6%مــن اســتجاباتهم ،أمــا يف حــال تكرارهــا فقــد كان «تــرك الضحيــة للمــكان» هــو االكــر وبنســبة
مئويــة بلغــت (،)26.7%
•«عمــل بلــوك ملــن ارتكــب التحــرش» يف الفضــاء االلكــروين كان األكــر ســواء يف اول مــرة او يف حــال
تكرارهــا وبنســبة مئويــة بلغــت ( )29.5%،30.5%عــى التــوايل.
•يف املنزل...كانت النسب قليلة جدأ فيام يتعلق باخبار الجريان أو اخبار إدارة حامية األرسة.
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ان النتائج تعرب عن العينة التي اجريت عليها الدراسة وعن آرائهم الشخصية فقط .

•يف األماكــن العامة...كانــت النســب األقــل مــن االســتجابات فيــا يتعلــق بطلــب «املســاعدة مــن املتواجديــن او
حتــى التقــدم بشــكوى للجهــات األمنيــة».
•يف أماكــن العمــل أو الدراســة...كانت النســب األقــل الخبــار اإلدارة يف العمــل  /الجامعــة كــردة فعــل اوىل،
واخبــار احــد الزمــاء /الزميــات كــردة فعــل ثانيــة.
•يف الفضــاء االلكرتوين...كانــت النســب االقــل فيــا يتعلــق باخبــار وحــدة الجرائــم االلكرتونيــة او حتــى التقــدم
بشــكوى للجهــات االمنيــة.
•أكرث األسباب وراء ترصف امل ُت َحرش 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.
•أكــر النتائــج التــي حصــل عليهــا مــن تقدمــوا بشــكوى هــو «رفــض الجهــة األمنيــة قبــول الشــكوى لعــدم وجــود
أدلــة» بنســبة مئويــة (. )21.2%

النتائج الرئيسية ملرتكبي التحرش

•أكــر األماكــن التــي يرتكــب فيهــا التحــرش وفقــاً لعينــة مرتكبــي التحــرش هــي األماكــن العامــة بالنســبة
للتحــرش اإلميــايئ والتحــرش اللفظــي ( )34.4% ،40.9%عــى التــوايل ،وأماكــن العمــل والدراســة بالنســبة
للتحــرش الجســدي والتحــرش النفــي ( )44.2% ،40.2%عــى التــوايل ،والفضــاء االلكــروين بالنســبة للتحــرش
االلكــروين (.)54.1%
•التحــرش اإلميــايئ األكــر تكــرارا ً وبشــكل يومــي ( 10.4%مــن مرتكبــي التحــرش ميارســونه بشــكل يومــي)،
والتحــرش اللفظــي األكــر تكــرارا ً بشــكل أســبوعي ( 10.6%مــن مرتكبــي التحــرش ميارســونه بشــكل أســبوعي)،
فيــا كان التحــرش الجســدي ميــارس بشــكل نــادر ( 32%مــن مرتكبــي التحــرش ميارســونه بشــكل نــادر).
•أكــر األشــخاص الذيــن ارتكــب ضدهــم التحــرش الجنــي يف املنــزل هــن بنــات العــم  /بنــات الخــال بنســبة
مئويــة مــن مجمــوع االســتجابات ()15%
•أكــر األشــخاص الذيــن ارتكــب أفــراد عينــة الدراســة فعــل التحــرش معهــم يف األماكــن العامــة هــن الغريبــات
بنســبة مئوية مــن مجمــوع االســتجابات ()36.7%
•أكــر األشــخاص الذيــن ارتكــب أفــراد عينــة الدراســة فعــل التحــرش معهــم يف أماكــن العمــل /الدراســة هــن
الزميــات بنســبة مئويــة مــن مجمــوع االســتجابات ()33.2%
•أكــر األشــخاص الذيــن ارتكــب أفــراد عينــة الدراســة فعــل التحــرش معهــم يف الفضــاء االلكــروين هــن
الغريبــات بنســبة مئويــة مــن مجمــوع االســتجابات ()35.1%
•أكــر األعــار التــي كان يرتكــب معهــا أفــراد عينــة الدراســة فعــل التحــرش هــو ( )25-18عامــا بنســبة
مئويــة بلغــت للمنــزل ( ،)38.7%األماكــن العامــة ( ،)38.2%مــكان العمل/الدراســة ( ،)43.8%امــا يف الفضــاء
االلكــروين فكانــت جميــع األعــار مســتهدفه للتحــرش وبنســبة مئويــة بلغــت ( )43.1%مــن اســتجابات عينــة
الدراسة.
•أكــر املالبــس التــي كانــت املــرأة ترتديهــا يف املنــزل أثنــاء التحــرش بهــا مــن وجهــة نظــر مرتكــب التحــرش
هــو مالبــس املنــزل القصــرة أو الضيقــة وبنســبة مئويــة بلغــت (.)52.1%
•يتضــح أن أكــر املالبــس الــذي كانــت ترتديهــا املــرأة يف األماكــن العامــة أثنــاء التحــرش بهــا مــن وجهــة نظــر
مرتكــب التحــرش هــو املالبــس العاديــة القصــرة أو الضيقــة وبنســبة مئويــة بلغــت ()42.4%
•أكــر املالبــس الــذي كانــت ترتديهــا املــرأة يف يف أماكــن العمــل والدراســة أثنــاء التحــرش بهــا مــن وجهــة نظــر
مرتكــب التحــرش هــو املالبــس العاديــة القصــرة أو الضيقــة وبنســبة مئوية بلغــت ()39.1%
•أكــر األســباب العامــة تكــرارا ً لحــدوث التحــرش مــن وجهــة نظــر مرتكبــي التحــرش ،كانــت «اللبــاس الفاضــح»
( 17%مــن مرتكبــي التحــرش إختــاروا هــذا الســبب) ،و «البعــد عــن الديــن» ( 7.1%مــن مرتكبــي التحــرش
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!
•أكــر األســباب التــي دفعــت مرتكــب التحــرش الرتــكاب هــذه الســلوكيات واألفعــال ضــد املــرأة هــو جــال املــرأة
وجســدها ،بنســبة مئوية بلغــت ()27.7%

توصيات الدراسة

إن معالجــة ظاهــرة التحــرش الجنــي يف األردن ذات أولويــة قصــوى ،ويجــب إتخــاذ إجــراءات وتدابــر رسيعــة وفعالــة
وحاســمة للتعامــل مــع التحديــات التــي فرضتهــا هــذه الظاهــرة ،مــن اجــل ضــان أن تتمتــع جميــع اإلنــاث عــى وجــه
التحديــد بحيــاة خاليــة مــن كافــة أشــكال العنــف املــارس ضدهــن.
وتســتهدف هــذه التوصيــات كافــة الجهــات ذات العالقــة ،الرســمية منهــا وغــر الرســمية ،والقطــاع الخــاص واإلعــام،
واملجتمعــات املحليــة واألرس واألفــراد ذكــورا ً وإناث ـاً.
فعــى مســتوى الحكومــة ومؤسســاتها فــإن الحاجــة أصبحــت ملحــة لوجــود إرادة سياســية قامئــة عــى االلتــزام الواضــح
والفعــال بالعمــل عــى القضــاء عــى ظاهــرة التحــرش الجنــي .وعــى مســتوى تغيــر الســلوكيات واملواقــف ،فــإن جميــع
الجهــات ذات العالقــة مبــا فيهــا األرس واألفــراد بحاجــة اىل تغيــر رصيــح وواضــح تجــاه ظاهــرة التحــرش الجنــي
خصوص ـاً مــن حيــث اإلعــراف بوجــود الظاهــرة وتغيــر الســلوكيات واملواقــف املســبقة القامئــة عــى لــوم الضحايــا،
ووضــع معايــر وإتخــاذ تدابــر مــن شــأنها حاميــة ووقايــة الضحايــا مــن العنــف بشــكل عــام ومــن التحــرش الجنــي
بشــكل خــاص.
ويقــع عــى عاتــق الجهــات املســؤولة عــن تقديــم الخدمــات للضحايــا ،وإنفــاذ القانــون تطبيــق إجــراءات وسياســات
فعالــة لإلســتجابة واإلبــاغ وتقديــم الشــكاوى الرســمية .ولغايــات قيــاس األثــر ومعرفــة التقــدم املحــرز يف مواجهــة
التحــرش الجنــي ،فــإن مــن الــرورة مبــكان ضــان أن تكــون كافــة الخطــوات املتخــذه للحاميــة والوقايــة واإلســتجابة
مبنيــة عــى أســس علميــة مــن خــال الرصــد والتوثيــق والتعــاون والتشــبيك ،وأن تخضــع كامــل اإلجــراءات لعمليــات
التطويــر والتحســن بإســتمرار.
إن اإلســتنتاجات التــي خرجــت بهــا هــذه الدراســة تؤكــد عــى أن الثقافــة املجتمعيــة املســيئة لإلنــاث خصوص ـاً تجعــل
مــن الســهل مامرســة التحــرش الجنــي وتتســامح معــه وتضــع العقبــات أمــام الكشــف عــن هــذه الســلوكيات واألفعــال
واإلبــاغ عنهــا رســمياً.
إن القضــاء عــى التحــرش الجنــي بإعتبــاره أوىل خطــوات العنــف الجنــي ضــد النســاء والفتيــات واألطفــال ،وهــو أيضاً
أوىل حلقاتــه ،لــن يعــود بالفائــدة عليهــن فحســب ،وإمنــا ميتــد ذلــك ليشــمل املجتمــع بأكملــه ،فتغيــر ســلوكيات املجتمــع
تجــاه هــذه الظاهــرة ومحاربتهــا ســتفتح املجــال أمــام تغيــرات مجتمعيــة أوســع تشــمل اإلعتــداءات الجنســية مبــا فيهــا
اإلغتصــاب ،كــا توفــر أمانـاً إجتامعيـاً يعيــد اإلعتبــار ملجموعــة القيــم واإلخــاق ،وتجعــل مــن مختلــف البيئــات املحيطــة
بيئــات مناســبة وآمنــة وصديقــة لإلنــاث ،إبتــداء مــن املنــزل ومــرورا ً باألماكــن العامــة واملؤسســات التعليميــة وإنتهــا ًء
بأماكــن العمــل.
وبنــا ًء عــى إســتنتاجات الدراســة وخالصــات وتوصيــات املجموعــات البؤريــة التــي تــم تنفيذهــا وضمــت مجموعــة مــن
الخــراء والخبــرات الذيــن ميثلــون املؤسســات الحكوميــة والوطنيــة ومؤسســات املجتمــع املــدين واإلعــام ،واألفــراد
ذكــورا ً وإناث ـاً ،فقــد تــم التوافــق عــى عــدد مــن التوصيــات املوجهــة اىل مختلــف الجهــات ذات العالقــة.

الترشيعات

عــى الحكومــة ومجلــس النــواب التعبــر عــن اإلرادة السياســية القامئــة عــى اإللتــزام الواضــح والفعــال بالعمــل عــى
القضــاء و/أو الحــد مــن ظاهــرة التحــرش الجنــي ،وذلــك بإتخــاذ تدابــر وإجــراءات فوريــة مــن خــال:
•تعديل قانون العقوبات األردين لعام  1960وإستخدام مصطلح «التحرش الجنيس» بشكل واضح ورصيح.
•جمــع الجرائــم الــواردة يف قانــون العقوبــات األردين وعــى وجــه الخصــوص جرميــة «املداعبــة املنافيــة
للحيــاء» وجرميــة «الفعــل املنــاف للحيــاء» وجرميــة «الفعــل املنــاف للحيــاء يف األماكــن العامــة» تحــت بنــد
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جرائــم «التحــرش الجنــي»
•تعريــف التحــرش الجنــي يف قانــون العقوبــات بشــكل واضــح وشــامل ومفصــل وتنــاول جميــع أشــكاله ،لضامن
شــمول كافــة الســلوكيات واألفعــال التــي تعتــر تحرشـاً وبالتــايل تجرميهــا واملعاقبــة عليهــا ،ومنهــا عــى ســبيل
املثــال الســلوكيات واألفعــال اإلميائيــة والتحــرش النفــي.
•تعديــل نظــام الخدمــة املدنيــة لعــام  ،2013والنــص رصاحــة عــى جرميــة «التحــرش الجنــي» وأشــكاله ،وعــى
وجــه الخصــوص تعديــل املــادة  68مــن النظــام التــي تشــر اىل أنــه مينــع عــى املوظــف «القيــام بــأي ترصفــات
أو مامرســات أو أعــال تــيء اىل األخــاق واآلداب والســلوك العامــن ،»..بحيــث يتــم النــص رصاحــة عــى
التحــرش الجنــي ،وإحالــة تنظيــم ذلــك اىل تعليــات يصدرهــا رئيــس الــوزراء.
•إصــدار تعليــات تفصيليــة مــن رئيــس الــوزراء تشــمل عــى ســبيل املثــال اإلجــراءات املتبعــة للتبليــغ ،وآلياتــه،
ووســائل حاميــة املبلغــن مــن الجنســن ،وضــان املراكــز الوظيفيــة.
•تعديــل قانــون وزارة الرتبيــة والتعليــم وقانــون التعليــم العــايل وقانــون الجامعــات األردنيــة الرســمية والخاصــة
لغايــات النــص رصاحــة عــى جرميــة «التحــرش الجنــي» يف املؤسســات التعليميــة ،وأشــكاله املختلفــة ،وإصــدار
تعليــات مســتندة اىل هــذه القوانــن تشــمل كافــة التفاصيــل ذات العالقــة.
•تعديــل قانــون العمــل األردين لعــام  1996والنــص رصاحــة عــى جرميــة التحــرش الجنــي يف أماكــن العمــل،
وتعريــف التحــرش الجنــي يف أماكــن العمــل بصــورة واضحــة وشــاملة ،والعقوبــات املفروضــة عــى أصحــاب
العمــل و /أو العاملــن لديــه يف حــال إرتــكاب أفعــال وســلوكيات التحــرش الجنــي ،وإحالــة تنظيــم ذلــك اىل
تعليــات يصدرهــا وزيــر العمــل.
•إصــدار تعليــات تفصيليــة مــن وزارة العمــل وتشــمل عــى ســبيل املثــال اإلجــراءات املتبعــة للتبليــغ عــن حــاالت
التحــرش يف أماكــن العمــل ،وإلــزام أصحــاب العمــل الذيــن لديهــم  10موظفــن فأكــر بتعديــل أنظمــة مؤسســات
الداخليــة للنــص رصاحــة عــى التحــرش الجنــي واإلجــراءات التأديبيــة ملرتكبيــه اىل جانــب اإلجــراءات القانونيــة.
•تعديــل قانــون الحاميــة مــن العنــف األرسي لعــام  2017ليتضمــن تعريفـاً واضحـاً وشــامالً للتحــرش الجنــي
داخــل األرسة ،وميكــن اإلســتعانة بالتعريــف الــوارد يف اإلطــار الوطنــي لحاميــة األرسة مــن العنــف لعــام 2016
يف هــذا املجــال.
•تعديــل قانــون الجرائــم االلكرتونيــة لعــام  ،2015والنــص رصاحــة عــى جرميــة «التحــرش االلكــروين»
وأشــكاله ،وضــان شــمول كل األشــخاص الذيــن يتعرضــون لــه ومــن مختلــف األعــار ذكــورا ً وإناثـاً تحــت مظلــة
الحاميــة.

السياسات

•عــى الحكومــة تبنــي سياســة عامــة وطنيــة و  /أو إســراتيجية وطنيــة شــاملة ملكافحــة التحــرش الجنــي
تشــرك يف صياغتهــا كافــة الجهــات واملؤسســات الحكوميــة والوطنيــة ومؤسســات املجتمــع املــدين ذات العالقــة
أفقيـاً وعاموديـاً ،اىل جانــب اإلعــام ،ووضــع الخطــط والربامــج التنفيذيــة لهــا ،وتأخــذ بعــن اإلعتبــار الوقايــة
والحاميــة واإلســتجابة.
•عــى املؤسســات الحكوميــة ومؤسســات القطــاع الخــاص تبنــي سياســات خاصــة بهــا ملكافحــة التحــرش الجنيس
ومســتندة اىل نصــوص القانــون ،وعــى وجــه الخصــوص تلــك السياســات القامئــة عــى إلتــزام القامئــن عليهــا
مبكافحــة التحــرش الجنــي ،واملســاءلة ،والثقــة بإجــراءات التبليــغ وســهولتها ،والتوعيــة والتدريــب.
•عــى الحكومــة التأكــد مــن ســامة الروابــط القامئــة مــا بــن الحاميــة مــن التحــرش الجنــي والسياســات
والربامــج والخطــط التنفيذيــة التــي تقــوم بهــا ،لضــان التكامليــة والشــمولية والفعاليــة.

البيئة املحيطة الداعمة

•التأكيــد عــى أن التحــرش الجنــي غــر مقبــول إجتامعي ـاً ،مــن خــال اإلعــراف بوجــود املشــكلة بالدرجــة
األوىل ،وإنهــاء ثقافــة التســامح مــع مرتكبيــه ،وإنهــاء سياســة اإلفــات مــن العقــاب ،وإنهــاء ثقافــة الصمــت لــدى
الضحايــا.
•القضــاء عــى األســباب الجذريــة للعنــف ضــد النســاء والفتيــات ،وتغيــر الصــورة النمطيــة للمــراة ،وتعزيــز
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املســاواة بــن الجنســن ،ومنــع التمييــز القائــم عــى نــوع الجنــس ،مــن خــال األرسة واملؤسســات التعليميــة
والترشيعــات.
•تعزيــز منظومــة القيــم واألخــاق الســائدة يف املجتمــع ،والرافضــة للتحــرش الجنــي بإعتبــاره عنف ـاً جنســياً
ضــد النســاء والفتيــات ،وضــان تقويــة أوارص هــذه املنظومــة لــدى كافــة رشائــح املجتمــع.
•تعزيــز البيئــة الداعمــة للنســاء والفتيــات واألطفــال بإعتبارهــم الضحايــا املحتملــن للتحــرش مــن خــال الوقاية
والحاميــة املجتمعيــة إبتــدا ًء ومــن خــال الدعــم واملســاندة واإلســتجابة الحقاً.
•مراعــاة الخصائــص األساســية للفــرد (ذكــر أو أنثــى) والتــي مــن شــأنها زيــادة الخطــورة إلمكانيــة التعــرض
للتحــرش الجنــي ،وعــى وجــه التحديــد (العمــر ،الجنــس ،الحالــة االجتامعيــة ،املســتوى التعليمــي ،املســتوى
الوظيفــي) ،وتوفــر الحاميــة لهــا بشــكل خــاص.
•تقويــة بنيــان األرسة ملواجهــة التحــرش الجنــي مــن خــال حاميتهــا مــن التفــكك األرسي ،وزيــادة فعاليــة
الرتبيــة األرسيــة املراعيــة للنــوع االجتامعــي ،والتأكيــد عــى الــدور الهــام لهــا يف إطــار التوعيــة والثقافــة
الجنســية مبــا فيهــا مخاطــر التحــرش الجنــي.
•رضورة التخــي عــن ثقافــة «لــوم الضحيــة» يف حــاالت التحــرش الجنــي ،والكــف عــن التعامــل مــع النســاء
والفتيــات عــى أنهــن جــزء مــن املشــكلة.

الوقاية والحامية والتأهيل

•عــى املؤسســات الحكوميــة ومؤسســات املجتمــع املــدين واملؤسســات التعليميــة ومؤسســات العمــل ضــان أن
تشــمل أنظمتهــا الداخليــة إجــراءات فعالــة ومتامســكة لتأمــن الوقايــة والحاميــة مــن التحــرش الجنــي والتأهيــل
للضحايــا ومرتكبــي التحــرش.
•تدريــب القامئــن عــى مراكــز تقديــم خدمــات الوقايــة والحاميــة والتأهيــل عــى كيفيــة مواجهــة التحــرش
الجنــي وتقديــم الخدمــات اإلرشــادية ،االجتامعيــة ،الصحيــة والنفســية ،وتزويدهــم باملهــارات الالزمــة
والرضوريــة للتعامــل مــع حــاالت التحــرش الجنــي.
•إعــادة بنــاء الثقــة مــا بــن هــذه املؤسســات والضحايــا املحتملــن للتحــرش الجنــي ،مــن خــال اإلســتجابة
الفعالــة والرسيعــة إلحتياجاتهــم وفق ـاً إلرادتهــم الحــرة املســتنرية ،مــع ضــان الرسيــة والخصوصيــة
•تطويــر برامــج التوعيــة والتثقيــف يف مجــال مكافحــة التحــرش الجنــي ،وكيفيــة مواجهتــه ،والتــي تقــوم بهــا
هــذه املؤسســات وعــى وجــه الخصــوص مؤسســات املجتمــع املــدين.
•إتبــاع سياســات وتنفيــذ برامــج شــاملة بــن جميــع هــذه املؤسســات وعــى وجــه الخصــوص مؤسســات املجتمــع
املــدين ،تهــدف اىل توحيــد الرســائل املوجهــة للمجتمــع واألرسة واألفــراد ذكــورا ً وإناثـاً ،مــن اجــل ضــان الوقايــة
والحاميــة والتأهيــل.

آليات التبليغ وخدمات اإلستجابة

•إيــاء االهتــام مــن قبــل املؤسســات الحكوميــة وعــى وجــه الخصــوص إدارة حاميــة األرسة ووحــدة الجرائــم
االلكرتونيــة واملراكــز األمنيــة للشــكاوى الــواردة مــن ضحايــا التحــرش ،وأخذهــا عــى محمــل الجــد مهــا كان
الفعــل أو الســلوك بســيطاً ،عــى إعتبــار أن التحــرش الجنــي مــا هــو إال أوىل حلقــات العنــف الجنــي ضــد
النســاء والفتيــات واألطفــال خصوص ـاً ،وأي تســاهل قــد يــؤدي اىل إعتــداءات جنســية أخــرى.
•إيــاء االهتــام مــن قبــل املراكــز واملؤسســات املجتمــع املــدين عــى وجــه الخصــوص للشــكاوى الــواردة مــن
ضحايــا التحــرش ،وعــدم التقليــل منهــا ،وتوثيقهــا وتســجيلها وتقديــم الخدمــات الرضوريــة وإحالتهــا بنــاءا ً عــى
إرادة الضحيــة اىل الجهــات املختصــة ذات العالقــة.
•ضــان عــدم تكــرار إعــادة الضحايــا ألقوالهــم أمــام جهــات أمنيــة وقضائيــة متعــددة ،والــذي مــن شــأنه
التأثــر ســلباً عــى الضحايــا ويدفعهــم اىل الــردد يف تقديــم الشــكاوى الرســمية.
•ضــان أن تكــون اإلجــراءات الرســمية للتبليــغ وتقديــم الشــكاوى الرســمية واضحــة وآمنــة وســهلة الوصــول
اليهــا يف مختلــف محافظــات اململكــة ،وأن تكــون كافــة املؤسســات ذات العالقــة عــى علــم ودرايــة كافيــن
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لتوجيــه الضحايــا اىل الجهــة صاحبــة اإلختصــاص ،ويشــمل ذلــك املراكــز األمنيــة ووحــدة الجرائــم االلكرتونيــة
وإدارة حاميــة األرسة.
•توفــر ضابطــة عدليــة مــن النســاء يف كافــة املراكــز التــي تســتقبل حــاالت التحــرش الجنــي ،نظــرا ً لحساســية
املوضــوع ولتحــرج العديــد مــن الضحايــا التحــدث يف تفاصيــل الوقائــع أمــام الذكــور.
•إعتــاد أدوات ووســائل بديلــة إلثبــات واقعــة التحــرش الجنــي وتبســيط الوســائل املتبعــة حاليـاً ،ومــع تقــدم
التكنولوجيــا فــإن برامــج وتطبيقــات الكرتونيــة عديــدة أســتخدمت يف مــر واملغــرب تحديــدا ً أثبتــت قدرتهــا
عــى تشــجيع النســاء والفتيــات خصوص ـاً للتبليــغ عــن التحــرش.
•تدريــب الضابطــة العدليــة والقامئــن عــى إنفــاذ القانــون واملحامــن عــى مهــارات وطــرق التعامــل مــع
حــاالت التحــرش الجنــي ،وتزويدهــم بــاألدوات الالزمــة للقيــام مبهامهــم عــى أكمــل وجــه.

التعاون والتشبيك والرشاكات

•عــى جميــع املؤسســات الحكوميــة ومؤسســات املجتمــع املــدين والقطــاع الخــاص والنقابــات املهنيــة والنقابــات
العامليــة العمــل عــى بنــاء الــراكات ،والتشــبيك فيــا بينهــا ،والتعــاون وتبــادل املعلومــات التــي مــن شــأنها
إحــداث التغيــرات الجذريــة والشــاملة واملســتدامة ملكافحــة التحــرش الجنــي.
•تبــادل الخــرات بــن هــذه املؤسســات ،وعقــد اللقــاءات التدريبيــة والتوعويــة للقامئــن عليهــا ،مبــا فيهــا
دراســة قصــص النجــاح ،واإلخفاقــات املوجــودة وطــرق ووســائل التطويــر والتحديــث عــى كافــة السياســات
واإلجــراءات والتدابــر املتخــذه.
•توحيــد اإلجــراءات املتبعــة يف مختلــف املؤسســات وربطهــا بنظــام االكــروين موحــد لتتبــع حــاالت التحــرش
الجنــي ،واإلجــراءات املتخــذه اىل حــن إغــاق ملــف الحالــة بشــكل نهــايئ.

املتابعة والتقييم

•إنشــاء مرصــد وطنــي لحــاالت التحــرش الجنــي يقــوم عــى توفــر األرقــام واإلحصائيــات املجمعة مــن مختلف
املؤسســات ذات العالقــة ،ويقــوم بتحليلهــا ،ويقــدم بنــا ًء عليهــا توصيــات تتعلــق بتطويــر وتحديــث السياســات
والربامــج والخطــط التنفيذيــة.
•تطوير كافة أنظمة جمع املعلومات املتعلقة بحاالت التحرش الجنيس وتوحيدها.
•تطويــر مجموعــة متكاملــة مــن مــؤرشات القيــاس تســاعد عــى رصــد ظاهــرة التحــرش الجنــي وتقييــم األثــر،
ومــدى التقــدم املحــرز يف القضــاء و  /أو الحــد منهــا.
•تطويــر أدلــة قامئــة عــى املــؤرشات لبيــان مــدى نجاعــة الترشيعــات واإلجــراءات والتدابــر املتخــذه للقضــاء
و  /أو الحــد مــن التحــرش الجنــي.

اإلعالم

•التعــاون مــع اإلعــام مبختلــف أشــكاله ،املــريئ واملســموع واملقــروء وااللكــروين مــن أجــل التوعيــة مبخاطــر
التحــرش الجنــي وأهميــة مكافحتــه.
•تنظيم برامج توعوية وحوارية ونقاشات عامة حول موضوع التحرش الجنيس ،بشكل ممنهج ومستمر.
•اإلســتثامر يف فعاليــة أدوات التواصــل االجتامعــي كأحــد أهــم ادوات التأثــر املجتمعــي ،والعمــل عــى إبــراز
دور الشــباب يف مكافحــة التحــرش الجنــي بإســتخدام هــذه الوســائل.
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