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تعمــل مؤسســة المــرأة الجديــدة علــى قضايــا النســاء والعمــل منــذ أكثــر مــن عقديــن ســواء 
مــن خــالل إنتــاج أبحــاث ودراســات أو تقديــم المســاندة والدعــم القانونــي واإلعالمــي والعمل 
علــى بنــاء قــدرات العامــالت ورفــع وعيهــن بحقوقهــن، ومــن خالل هــذا العمل تبيــن تعرض 
النســاء العامــالت للعنــف والتمييــز داخــل أماكــن العمــل ومــن بينهــا العنــف الجنســي، وهــذا 
ــي  ــة عــن التحــرش الجنســي ف ــى إجــراء دراســة ميداني ــع المؤسســة عــام 2009 إل ــا دف م
أماكــن العمــل داخــل مناطــق االســتثمار فــي أربــع محافظــات وهي:اإلســماعيلية والســويس 
وبورســعيد واإلســكندرية وكشــفت الدراســة عــن أشــكال االســتغالل الجنســي التــى تتعــرض 
لهــا النســاء داخــل أماكــن العمــل، وارتباطهــا بشــكل مباشــر بظــروف وبيئــة العمــل، والثقافــة 

الذكوريــة داخــل المجتمــع. 
ــم  ــذه الجرائ ــد ه ــب تصاع ــدة« عــن كث ــرأة الجدي ــع »الم ــة تتاب ــذه الدراس ــذ صــدور ه ومن
ــي  داخــل أماكــن العمــل مــن خــالل التواصــل والتفاعــل المباشــر مــع النســاء العامــالت ف

ــة.   ــات المختلف ــاص بالمحافظ ــاع الخ ــة والقط الحكوم
ــر  ــص التقري ــرورة أن تخص ــدة ض ــرأة الجدي ــة الم ــبق رأت مؤسس ــا س ــى م ــا عل وتأسيًس
الثانــي لمرصــد الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة للنســاء فــي العمــل لرصــد هــذه الجرائــم 

وكشــفها وفهــم مــا يجــرى مــن أجــل: 
· تحفيــز النســاء للحديــث عمــا يتعرضــن لــه داخــل أماكــن العمــل ومعرفــة احتياجاتهــن 	

مــن أجــل تمكينهــن للتصــدى لهــذه الجرائــم. 
· ــن 	 ــف الجنســي داخــل أماك ــى العن ــن وسياســات للقضــاء عل ــى وضــع قواني ــل عل العم

ــل.  العم

            
وصف العينة:

كان المســتهدف إجــراء 60 مقابلــة مــع عامــالت وموظفــات مــن الحكومــة و القطــاع الخاص 
لكــن نظــًرا للصعوبــة التــى واجههــا الباحثــون والباحثــات فــي إقنــاع النســاء بالحديــث خــالل 
ــم  ــة، و ت ــن إجــر اء 58 مقابل ــن إال م ــم نتمك ــة الرصــد ل ــة المخصصــة لعملي ــدة الزمني الم

االلتــزام بعــدم ذكــر االســماء بنــاء علــى طلــب المبحوثــات. 

العمر:
العددالعمر

22من 20: 30
40 :3034
50 :402
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الحالة االجتماعية:
العددالحالة
29أعزب

22متزوجة
2أرملة
5مطلقة

 
الحالة التعليمية:

العددمستوى التعليم 
1بدون

21متوسط
29عالى

5إعدادية
1طالبة
1إبتدائى

قطاع العمل:
العددالقطاع
27حكومة
31خاص

طبيعة العمل: 
العددطبيعة العمل

1أعمال حرة ميكانيكة
21عاملة فى )مصنع – صيدلية – حضانة(

5مهندسة
1مسئولة عالقات عامة

1مشرفة
أخصائية بالتضامن االجتماعى - أخصائية 

مكتبات - أخصائية اجتماعية - رئيسة قسم إدارة 
نادى السويس

4

8تمريض
1صحفية
9معلمين
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موظفة قطاع حكومى - موظفة بمكتب القوى 
5العاملة - موظفة بمديرية الشباب والرياضة

1طبيبة
1بائعه خبز

المحافظة:
العددالمحافظة

10القاهرة الكبرى
8اإلسكندرية
4السويس
6الغربية
5البحيرة
10بورسعيد
5إسيوط

10اإلسماعيلية

المنهجية واألداة المستخدمة:
يعتمــد التقريــر علــى المنهــج “الوصفــى‟ وهــو المنهــج المناســب لهــذا النــوع مــن تقاريــر 
الرصــد التــى تهــدف إلــى معرفــة أســباب وقــوع االنتهــاكات، وترصــد بمزيــد مــن التفاصيــل 
ردود فعــل النســاء الالئــي يتعرضــن للتحــرش الجنســي داخــل أماكــن العمــل، وأيًضــا معرفــة 
ــل –  ــات العم ــة – جه ــة )النقاب ــذه القضي ــع ه ــل م ــن التعام ــة م ــراف المعني ــف األط مواق

مؤسســات الدولــة المعنيــة(. 
اعتمد تقرير الرصد على عدد من األداة المستخدمة منها: 

· الرصــد الصحفــي لمــا نشــر فــي وســائل اإلعــالم بشــأن التحــرش الجنســي فــي أماكــن 	
العمــل خــالل العــام مــن خــالل عــدد مــن الصحــف اليوميــة )اليــوم الســابع – الوطــن – 

المصــري اليــوم – الشــروق – أخبــار اليــوم – التحريــر(.
·  إجــراء مقابــالت معمقــة وتــم اســتخدام اســتمارت رصــد تضمنــت أســئلة كيفيــة، حــول 	

أشــكال العنــف الجنســي داخــل أماكــن العمــل، وردود فعــل العامــالت عنــد تعرضهــن 
ــباب  ــل، وأس ــكان العم ــل م ــرش داخ ــم التح ــوع جرائ ــن وق ــي، وأماك ــرش الجنس للتح
ــة  ــوا بواقع ــا علم ــل عندم ــن العم ــل أماك ــالت داخ ــالء والزمي ــل الزم ــه، رد فع وقوع
ــن  ــن يمك ــخاص الذي ــم األش ــن ه ــرش، م ــن التح ــة م ــك الحماي ــف يمكن ــرش؟ كي التح

ــة.  ــة المعني ــات الدول ــم، دور مؤسس ــوء إليه اللج
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ــات:  ــن محافظ ــد م ــدة و)2( راص ــن )13(: )11( راص ــق م ــذه األداة فري ــق ه ــام بتطبي ق
القاهــرة – إســكندرية – الســويس – بورســعيد – اإلســماعيلية – البحيــرة – الغربيــة – 
أســيوط(، وحرصنــا أن يكــون فريــق الرصــد مــن المحافظــات نفســها التــى اشــتملها الرصــد.
ــدد  ــابقة، فع ــة س ــم أنشــطة مجتمعي ــال الرصــد ولديهن/ه ــي مج ــرات ف ــم خب ــون له وأن يك
)10( مــن الراصديــن ســبق و شــاركوا فــي تقريــر الرصــد األول، وتــم تنظيــم ورشــة عمــل 
لهــم فــي القاهــرة لالتفــاق علــى منهجيــة الرصــد وتصميــم االســتمارة ووضــع خطــة العمــل 

بشــكل جماعــى. 
لــم يذكــر فــي التقريــر اســماء النســاء الالئــي شــملهن الرصــد بنــاء علــى رغبتهــن وذلــك مــن 

أجــل المحافظــة علــى الخصوصيــة، و تحفيزهــن علــى الحديــث دون أى خــوف. 

صعوبات التقرير:

· عدم السماح لفريق الرصد من دخول أماكن العمل من أجل إجراء مقابالت مع النساء. 	
· تــردد النســاء أنفســهن فــي إجــراء المقابــالت فواجــه فريــق الرصــد صعوبــات فــي تحديد 	

مواعيــد للمقابــالت، وفــي بعــض األحيــان كانــت هنــاك اعتــذارات بعــد الموافقــة علــى 
إجــراء المقابلــة. 

· ــتمارة 	 ــئلة اس ــن كل أس ــة ع ــرورة اإلجاب ــات بض ــاع المبحوث ــي إقن ــت ف ــتغرق وق اس
ــة  ــة المتعلق ــئلةن خاص ــض األس ــن بع ــة ع ــن اإلجاب ــن يرفض ــن ك ــن م ــد، فمنه الرص

ــل.  ــات العم بجه

النتائج العامة: 

· ــن 	 ــل األماك ــي داخ ــرش الجنس ــن للتح ــر تعرض ــملهن التقري ــي ش ــاء الالئ ــب النس أغل
الحكوميــة والخاصــة ســواء نظــرة العيــن ذات اإليحــاء الجنســي أو ســماع ألفــاظ 

وعبــارات جنســية. 
· ــة أو 	 ــة عمري ــس مرتبطــا بمرحل ــل لي ــن العم التعــرض للتحــرش الجنســي داخــل أماك

ــاء.  ــه النس ــذي ترتدي ــزى ال ــة أو ال ــة االجتماعي ــة أو الحال تعليمي
· قــدرة النســاء علــى التصــدى للعنــف الجنســي مرتبطــة بعالقــات العمــل وشــخص 	

المتحــرش )زميــل – المشــرف – المديــر– صاحــب العمــل(. 
· كشــف التقريــر عــن ثمــة ضــرورة ملحــة لرفــع وعــى النســاء بطــرق الحمايــة القانونيــة، 	

واإلجــراءات التــى يجــب اتخاذهــا عنــد تعرضهــن للتحــرش الجنســي، أو الجهــات التــى 
يمكــن أن يتوجهــن لهــا. 

· عدم وجود برامج للمساواة بين الجنسين ومناهضة العنف والتمييز داخل النقابات. 	
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 تحليل العينة: 

تعريف التحرش وأشكاله: 

· ــي 	 ــرش الجنس ــددة للتح ــات مح ــد تعريف ــملهن الرص ــي ش ــاء الالئ ــب النس ــت أغل قدم
فذكــرن أشــكال التحــرش اللفظــي والجســدي و نظــرة العيــن، فقالــت إحــدى العامــالت 
ــه«، ووصــف  ــك بعني ــز ياكل ــه عاي »نظــرة مــش كويســة« وقالــت أخــرى »تحســي إن
ــى النســاء  ــزاز والضغــط عل ــوع مــن االبت ــه ن عــدد مــن النســاء ســلوك المتحــرش بأن
للقيــام بســلوك معيــن علــى غيــر رضاهــا، و يســبب شــعور النســاء بعــدم األمــان، وعــدد 

ــن تعريــف التحــرش الجنســي واالغتصــاب.   ــط بي ــل خل قلي
· ــاص، 	 ــى والخ ــل الحكوم ــل العم ــي داخ ــرش الجنس ــات للتح ــب المبحوث ــت أغل تعرض

ســواء مــن خــالل نظــرات ذات إيحــاء جنســي أو مالمســة الجســد، بينمــا نفــت بعــض 
ــالً ذكــرن  ــم تحــرش جنســي داخــل أماكــن العمــل، عــدا عــدًدا قلي ــوع جرائ النســاء وق
أنهــن لــم يتعرضــن للتحــرش الجنســي ولــم يشــاهدن وقائــع تحــرش جنســي فــي أماكــن 
العمــل التــى التحقــن بهــا وقــت إجــراء اســتمارة الرصــد فمنهــن مــن ســبق لهــن العمــل 

فــي أماكــن أخــرى و شــاهدن وقــوع حــاالت تحــرش جنســي.   
·  كشــف الرصــد عــن أن وقــوع جرائــم التحــرش الجنســي داخــل أماكــن العمــل )الحكومــة 	

– الخــاص( ليســت مرتبطــة بمرحلــة عمريــة أو الحالــة االجتماعية أو النطــاق الجغرافى 
أو الحالــة التعليميــة، فمــن بيــن اســتمارات الرصــد متزوجــات تعرضن للتحــرش، ورغم 
ــه كان يعتمــد علــى أن المتحــرش بهــا ســوف تخشــى إبــالغ  ــم المتحــرش بذلــك لكن عل

الــزوج خوفــا مــن رد فعلــه. 
· ــل بالقطــاع 	 ــن العم ــي أماك ــم التحــرش الجنســي ف ــوع جرائ ــن الرصــد أن وق ــن م  تبي

الخــاص بمعــدالت أعلــى مــن الحكومــة، وذلــك مرتبــط بعالقــات وبيئــة العمــل، خاصــة 
ــات  ــا ذكــرت المبحوث ــع- كم ــوع أشــكال التحــرش داخــل المصان ــع وتتن داخــل المصان
- مــا بيــن النظــرات واأللفــاظ ذات اإليحــاء الجنســي، فــروت إحــدى العامــالت “أثنــاء 
ــي )تلميحــات  ــدأ ف ــر الحديــث و يب ــوم الزميــل بتغيي ــوم العمــل يق ــادل الحديــث فــي ي تب
جنســية(، وفــي حالــة اعتــراض العاملــة يقــول لهــا إنــه اليقصــد، وهــى التــى ترغــب فــي 
ــوع مــن التحــرش، وذكــرت  ــات هــذا الن ــي مــن الصعــب إثب أن تفهمــه خطــأ”، وبالتال
أخريــات أنهــن تعرضــن وزميالتهــن إلــى مالمســة الجســد، وهنــاك إحــدى العامــالت في 
صيدليــة ذكــرت أن صاحــب الصيدليــة طلــب منهــا مباشــرة لكــى تســتمر فــي العمــل أن 

ترتــدى مالبــس ضيقــة تظهرجمــال جســدها.   
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· كشــف التقريــر عــن تصاعــد حــاالت التحــرش الجماعــى في المــدارس من الطــالب تجاه 	
المدرســات، وذكــرت بعضهــن أن وقــوع هــذه الحــاالت ليــس مرتبطــا بعمــر المدرســة 
ــداء اللبــس “المحتــرم” و  أو مالبســها،  فكمــا ورد علــى لســان إحــدى المبحوثــات ارت

“واســع” ال يحمينــا مــن التحــرش الجنســي. 

 أماكن وقوع حوادث التحرش وأوقاتها:

· ــزن 	 ــال المخ ــكان، مث ــة الم ــب طبيع ــة، حس ــن المغلق ــي األماك ــرش ف ــم التح ــع جرائ تق
ــع والســلم  ــاج بالمصان ــر اإلنت ــي الشــركات وعناب ــق ف ــات، أو مكتــب مغل ــي الصيدلي ف
ــي  ــم ف ــب حــاالت التحــرش الجنســي تت ــرت المدرســات أن أغل ــاه، وذك و دورات المي
األماكــن المزدحمــة، و التــي ال توجــد بهــا رقابــة مثــل: حصــص النشــاط بالنســبة 
للمــدارس أو أثنــاء االنصــراف فــي نهايــة اليــوم الدراســي، وفــي حالــة لــو المتحــرش 

ــه. ــة التحــرش بمكتب ــكاب جريم ــكان ارت ــون م ــل يك ــي العم ــس ف الرئي
· ــن أن 	 ــاب يمك ــى االغتص ــل إل ــية تص ــداءات جنس ــن اعت ــي ع ــد الصحف ــف الرص كش

تتعــرض لهــا النســاء مرتبطــة بظــروف العمــل، و يمكــن أن تحــدث لهــا خــارج أماكــن 
العمــل، وقعــت حادثــة اغتصــاب المعلمــة فــي منطقــة العامريــة بمحافظــة االســكندرية 
وهــى مــن المعلمــات الالئــي تــم تعيينهــن ضمــن الثالثيــن ألــف معلــم ومعلمــة فــي أكتوبر 
2015، وكان مــن بينهــم أعــداد تــم تعيينهــم خــارج محافظــة ســكنهم ومــن بينهــم نســاء، 
فالمعلمــة التــى تــم اغتصابهــا فــي العامريــة هــى مغتربــة مــن محافظــة كفرالشــيخ، وتــم 
تعيينهــا فــي منطقــة نائيــة دون توفيــر وســائل مواصــالت وســكن آمــن لهــا، هــذا بخــالف 
مــا نشــر فــي الصحــف عــن تعــرض عــدد مــن المعلمــات المغتربــات للتحــرش الجنســي 
أثنــاء ذهابهــن أو عودتهــن مــن المدرســة بســبب أنهــن نســاء يقمــن بعيــًدا عــن أســرهن.    

أسباب التحرش: 
· ــوع التحــرش الجنســي 	 ــت وق ــن أرجع ــن م ــات، فمنه ــاء المبحوث ــات النس ــت إجاب تباين

ــاج الفنــى  ــاب األخــالق، ومنهــن مــن تحدثــت عــن أن بعــض اإلنت ــى غي فــي العمــل إل
بيحــرض الشــباب، خاصــة مــن يعانــى مــن البطالــة و ال يســتطيع الــزواج،  ومجموعــة 
ــكالم  ــس وال ــة اللب ــبب طريق ــرش بس ــا للتح ــئولية تعرضه ــاء مس ــل النس ــرى تحم أخ
وأعربــن عــن ذلــك بعبــارات واضحــة: “البنــت تقــدر توقفــه عنــد حــده”، بينمــا رفــض 
ــي  ــاك عامــالت ف ــى أن هن ــكالم واســتندن إل ــات هــذا ال ــل مــن المبحوث ــس بقلي عــدد لي
مصانــع ترتــدى زيًــا موحــًدا فــي العمــل أوترتــدى نســاء الحجــاب ومــع ذلــك تتعــرض 
للتحــرش، وذكــرن بوضــوح يجــب أال نتجاهــل أن هنــاك ثقافــة ذكوريــة فــي المجتمــع و 

يتــم التعامــل مــع أجســاد النســاء بطريقــة مهينــة. 
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· كمــا قالــت إحــدي الممرضــات باإلســكندرية »إن ظاهــرة التحــرش داخل العمــل مرتبطة 	
ــم  ــض، ويت ــا التمري ــي بعــض المهــن منه ــة« ف ــرأة العامل ــع »للم ــا بنظــرة المجتم أيًض
التعامــل معنــا بمــا أننــا قبلنــا العمــل ممرضــات فنحــن ممكــن أن نقبــل التحــرش بنــا«. 

 
رد فعل المتحرش بها:

· كشــفت اإلجابــات حــول هــذا الســؤال أن رد فعــل المتحــرش بهــا يختلــف وفقــا لعــدد مــن 	
ــام بالتحــرش فذكــرت إحــدى  ــذي ق ــة للشــخص ال ــة الوظيفي ــارات، منهــا: المكان االعتب
الممرضــات “محــدش هيصدقنــي ألن دا دكتــور وأنــا ممرضــة”، وإدارة المسشــفى 
ــرى  ــاءلت أخ ــكوى” وتس ــت ش ــة، قدم ــان ممرض ــق عش ــه للتحقي ــن تحول ــش ممك “م
“اشــتكى رئيســي فــي العمــل لميــن؟ دا يمكــن أن يصــل األمــر إلــى فصلــي مــن العمــل”.

· جــاءت إجابــات أخــرى بأنهــا تكتفــى بتوجيــه اللــوم أو ســب المتحــرش، لكــن ال تتقــدم 	
ــالء أو  ــن الزم ــر م ــة، وكثي ــات الواقع ــي إثب ــة ف ــاك صعوب ــم أن هن ــا تعل بشــكوى ألنه

ــن »هفضــح نفســي وخــالص«.  ــت إحداه ــالت يرفضــون/ ن الشــهادة وعلق الزمي
· ذكــرت العديــد مــن العامــالت فــي المصانــع بمجــرد التشــاجر مــع الشــخص المتحــرش 	

ــى  ــأن إل ــن يلج ــات إنه ــن المبحوث ــدد م ــال ع ــمعة، وق ــويه س ــدات وتش ــرض لتهدي نتع
ــه ممكــن  ــف للشــرع، وأن ــه مخال ــوم ب ــا يق ــأن م ــر المتحــرش ب أســلوب الوعــظ وتذكي
ــى لســان  ــى وردت عل ــارات الت يتكــرر مــع إحــدى »الســتات« فــي أســرته، فمــن العب
المبحوثــات والتــي يتــم توجيههــا للمتحــرش »أنــت معندكــش عيــال«... »هتــروح فيــن 

ــك«.  ــى زوجتــك وبنات ــا«... »خــاف عل مــن ربن
بينمــا جــاءت إجابــات أخــرى مــن عــدد ليــس بقليــل مــن المبحوثــات، أنهــن يقمــن بضــرب 
المتحــرش ويلجــأن إلــى هــذه الطريقــة ألنهــن ال يعرفــن أن بإمكانهــن القيــام بإجــراء قانونــي 
أو عــدم ثقتهــن فــي الجهــات التــى يمكــن أن يتوجهــن لهــا، فحســبما ذكــرت إحــدى المبحوثات 

»خــدى حقــك بأيديكــي«.
· تقدمــت مبحوثــات بشــكوى رســمية داخــل أماكــن العمــل و تحريــر محاضــر فــي األقســام 	

وتمــت معاقبــة المتحــرش مــا بيــن توقيــع جــزاء بخصــم مــن الراتــب، وفــي حالــة أخــرى 
تقدمــت عاملــة بمصنــع بشــكوى مــن قيــام زميــل لهــا بالتحرش وتمــت مجــازاة المتحرش 

وطبــع منشــور وتــم توزيعــه فــي المصنــع بالواقعــة حتــى يتــم فضحه.
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رد فعل المتحرش:

· ــرش 	 ــون بالتح ــن يقوم ــخاص الذي ــال األش ــات أن ردود إفع ــات المبحوث ــرت إجاب أظه
تختلــف حســب مســتوى الوظيفــة، أغلــب النســاء أجمعــن أن المديريــن والمشــرفين هــم 
ــل  ــي رد الفع ــا ف ــر عنف ــكاب التحــرش الجنســي واألكث ــم بارت ــي قيامه ــر جــرأة ف األكث
ــل  ــي العم ــاء ف ــى أن الرؤس ــات إل ــب اإلجاب ــارت أغل ــم، فأش ــاء له ــة النس ــاه مقاوم تج
ــة رفــض النســاء ذلــك تتعــرض  يعرضــون بشــكل مباشــر مطالــب جنســية، وفــي حال
ــات  ــة أو الخصوم ــل مضاعف ــاء عم ــة أعب ــيئة أو إضاف ــة الس ــا المعامل ــوط، منه لضغ
ــل  ــرك العم ــى ت ــة عل ــر العامل ــر أن تجب ــل األم ــل، ويص ــن العم ــل م ــد بالفص والتهدي

ــي القطــاع الخــاص.  خاصــة ف
· أمــا فــي حالــة أن يكــون المتحــرش مــن الزمــالء فــي العمــل و تصــدت لــه النســاء فيكــون 	

رد فعــل المتحــرش مــا بيــن »الالمبــاالة« والســخرية مــن حالــة الغضــب التــى تكــون 
ــا  ــع إنه ــا النســاء الالئــي تعرضــن للتحــرش، وقالــت إحــدي العامــالت فــي مصن عليه
بعــد تقديمهــا شــكوي فــي زميلهــا أصبحــت تتلقــي مكالمــات هاتفيــة منــه هــو وزمالئــه 
لمضايقتهــا، وفــي حــاالت قليلــة قالــت المبحوثــات إنــه عندمــا تتصــدى للشــخص 

المتحــرش يتوقــف عــن مضايقتهــا و فــي بعــض الحــاالت يعتــذر عمــا قــام بــه.
· ذكــرت المبحوثــات أن مــن يقــوم بالتحــرش مــن الرجــال ال يرتبــط بســن معيــن أو بحالــة 	

اجتماعيــة، فهنــاك رجــال متزوجــون ويمارســون التحــرش، وأيًضــا تحدثــت المبحوثــات 
ــادوا عليهــا مــن قبــل و  ــم يعت ــاك جــرأة مــن الرجــال ل ــة أن هن مــن المحافظــات الريفي
تتزايــد جرائــم العنــف الجنســي فــي المحافظــات مقارنــة بمــا كان يحــدث فــي الســنوات 

الســابقة. 
· تحدثــت أيًضــا المبحوثــات الالئــي يفــرض عليهــن عملهــن التواصــل مــع جمهــور مــن 	

خــارج أماكــن العمــل مثــل: )التمريــض – المعلمــات – البائعــات – محــالت االتصــاالت 
ــي  ــن مــع عمــالء مــن خــارج شــركاتهن بأنهــن يتعرضــن ف ــة( أو مــن يتعامل التليفوني
ــة  ــي حال ــة ف ــداءات بدني ــن أن يتعرضــن العت ــرة للتحــرش الجنســي، ويمك ــاٍن كثي أحي
مقاومتهــن وتصديهــن للمتحــرش، أو يحــدث ضغــط مــن الشــركة نفســها علــى الموظفــة 

حتــى ال تخســر الشــركة العميــل.  

األثر على المتحرش بها

· أكــدت جميــع المبحوثــات أن تعــرض النســاء للتحــرش يســبب إيذاءهــن نفســيًا، ويصــل 	
األمــر كمــا ورد علــى لســان بعضهــن تفقــد الثقــة فــي نفســها، وقالــت إحداهــن “بشــعر 
ــعورهن  ــن ش ــض ع ــدث البع ــي”، وتح ــى حق ــل عل ــا ال احص ــة عندم ــار خاص بانكس
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بعــدم الرغبــة فــي الذهــاب إلــى العمــل، وأنهــن طــوال اليــوم يشــعرن بارتبــاك وخــوف 
يؤثــر علــى قدرتهــن علــى أداء العمــل بكفــاءة، ورد علــى لســان عــدد مــن المبحوثــات 

صغيــرات الســن “ أصيبــن بعقــدة مــن الرجــال وأصبحــن ال نرغــب فــي الــزواج”.
· ــن أن 	 ــة الشــخص المتحــرش، تحدث ــن اســتطعن مواجه ــاك م ــب اآلخــر هن ــى الجان عل

هــذا يشــعرهن بالقــوة، ويجعلهــن أكثــر قــدرة علــى المواجهــة إذا تعرضــن لتكــرار نفــس 
األفعــال مــن آخريــن، و يقمــن بتحفيــز زميالتهــن علــى أخــذ حقهــن.  

كيفية المعرفة بجرائم التحرش:

· ــم فــي أغلــب األحيــان العامــالت عــن جرائــم التحــرش التــى تحــدث داخــل أماكــن 	 تعل
ــادل المعلومــات بيــن بعضهــن البعــض، أو مــن خــالل المشــاهدة  العمــل مــن خــالل تب
ــكان  ــي م ــم ف ــاء وجوده ــا أتن ــرش لفظيً ــون التح ــا يك ــب عندم ــي األغل ــرة، وف المباش
العمــل، وذكــرت بعضهــن أنهــن يحرصــن بمجــرد معرفتهــن بجريمــة تحــرش أن ينقلــن 
ذلــك لزميالتهــن، ليــس فحســب علــي ســبيل “الفضفضــة” بــل أيًضــا للتوعيــة وتحذيــر 

بعضهــن مــن الرجــال المتحرشــين. 
· يعتبــر النســاء العامــالت أن هــذه األحاديــث إحــدي طــرق مقاومــة التحــرش فــان كــن 	

ــي  ــال المتحرشــين ف ــب الرج ــن تجن ــن م ــن المشــتركة تُمكنه ــن الشــكوي فأحاديثه يَخف
ــع  ــة م ــن خــالل مشــاركتهن تجــارب مماثل ــن البعــض م ــا لدعــم بعضه ــل، وأيًض العم

ــن البعــض.  بعضه
· ــذي 	 ــكالم ال ــق ال ــان أخــري تعــرف النســاء عــن حــدوث التحــرش عــن طري ــي أحي وف

يتــداول فــي مــكان العمــل، وأحيانــا أخــرى عــن طريــق التحقيقــات التــى تجــرى داخــل 
أماكــن العمــل ضــد الشــخص المتحــرش، أوعــن طريــق المحاضــر التــي يتــم تحريرهــا 

فــي بعــض األحيــان ضــد الشــخص المتحــرش. 
· ذكــرت المبحوثــات أنــه التوجــد أي آليــات مخصصــة للشــكوي، وال يوجــد أي ضمــان 	

للخصوصيــة بــل إن التحقيقــات والشــكاوي المقدمــة تتحــول إلــي نــوع مــن » الفضيحــة« 
ــة  ــرك الزميل ــد ت ــم الكشــف بع ــان يت ــي بعــض األحي ــي العمــل، وف ــا الزمــالء ف يتداوله

للعمــل، فبالســؤال عــن األســباب يتــم معرفــة أن الســبب تعرضهــا للتحــرش. 

رد فعل حول جرائم التحرش

· ــا 	 ــا وتحميله ــوم له ــه الل ــا أو توجي ــن مســاندة المتحــرش به ــا بي ــن ردود األفعــال م تتباي
ــاك  ــة فهن ــة بطــرق مختلف ــاندة المتحرش ــم مس ــر، وتت ــل األم ــروًرا بتجاه ــئولية م المس
ــض  ــه، والبع ــف نفس ــن للموق ــن يتعرض ــالت ألنه ــل الزمي ــن قب ــة م ــف، خاص التعاط
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ــم  ــة بينه ــة طيب ــة زمال ــد عالق ــا توج ــا عندم ــون أيًض ــا يتعاطف ــالء أحيان ــر أن الزم ذك
وبيــن المتحــرش بهــا، وتختلــف أنــواع التعاطــف بيــن الزميــالت مــن المســاندة المعنويــة 
ــات  ــت المبحوث ــا، تحدث ــرش به ــاة المتح ــاندة الفت ــة لمس ــوات عملي ــاذ أي خط ــي اتخ إل
ــم شــكوي، ويعــرب الزمــالء والزميــالت عــن  ــى تقدي عــن تشــجيع المتحــرش بهــا عل
ــالء  ــاص »الزم ــع خ ــالت بمصن ــدي العام ــرت إح ــم، فذك ــإدالء بأقوله ــتعدادهم ل اس
يشــجعون النســاء علــى الشــكوى ألن المديــرة متعاونــة وتأخــذ إجــراءات«، بينمــا ذكــرت 
ــة  ــون بنصيح ــالت المتعاطف ــالء والزمي ــوم الزم ــا يق ــرى منه ــل أخ ــات ردود فع أخري
ــى »ســمعتها« داخــل مــكان العمــل. ــاظ عل ــد الموضــوع للحف ــا بعــدم تصعي المتحــرش به

·  يختلــف رد فعــل الزمــالء حســب طبيعــة مــكان العمــل والرؤســاء والخبرات الســابقة في 	
تعامــل جهــة العمــل مــع جرائــم التحــرش، وتختلــف درجــة المســاندة أيًضــا للمتحــرش 
بهــا حســب عالقــة العامــالت والعامليــن ببعضهن/هــم، وأحيانــا مــدي نشــاطهن للمطالبــة 
بحقوقهــن داخــل مــكان العمــل بشــكل عــام، فمثــال قالــت إحــدى العامــالت بمصنــع إن 
العامــالت مرتبطــات جــدا ببعضهــن وتربطهــن عالقــة صداقــة قويــة، ولذلك يقمــن بعمل 
ــن  ــي أن العاملي ــن، وأشــارت إل ــم التحــرش بإحداه ــا يت ــر عندم ــة للمدي شــكوي جماعي

بالمصنــع نشــطين بشــكل عــام فيمــا يخــص المطالبــة بحقوقهــم أيــا كانــت. 
· ــة المتحــرش 	 ــى مضايق ــالت إل ــأ العام ــم شــكوى تلج ــة عــدم اســتطاعتهن تقدي ــي حال ف

ــة  ــفيات الحكومي ــد المستش ــي أح ــا، فف ــرش به ــع المتح ــا م ــهن تضامن ــه بأنفس و معاقبت
قامــت الممرضــات بشــكوي دكتــور متحــرش ولــم تتخــذ إدارة المستشــفي أي إجــراءات 
ضــده فقامــت الممرضــات بربــط الدكتــور فــي الكرســي بالشــاش كنــوع مــن االنتقــام أو 

العقــاب. 
· كشــف الرصــد عــن قيــام النســاء أنفســهن فــي بعــض األحيــان تبريــر جريمــة التحــرش 	

و تحميــل النســاء مســئوليتها وقالــت إحــدي المبحوثــات “ أصــل الحكيمــة كانــت جميلــة 
فجمالهــا هــو اللــي لفــت نظــر المتحــرش” و حســب تعبيرهــا “لهــذا تفهــم العاملــون قيــام 
ــم تجاهــل األمــر –حســبما ذكــرت  ــي بعــض الحــاالت يت ــا”، وف ــل بالتحــرش به الزمي
المبحوثــات– و ترجــع النســاء الســبب فــي ذلــك إلــى أنهــن “محترمــات و مــش هيحصلنــا 
كــده”، وأشــارت بعضهــن إلــى تجنــب الفتــاة المتحــرش بهــا، خاصــة إذا قامت بالشــكوى 

للحفــاظ علــى ســمعتهن.
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سبل الحماية من التحرش من وجهة نظر العامالت

· تنوعــت اإلجابــات مــا بيــن القيــام بفضــح المتحــرش، ومواجهتــه حتــى ال يكــرر هــو أو 	
آخــرون هــذه الجرائــم، وتحــدث عــدد مــن المبحوثــات عــن قيامهــن بالســب ولــم تســتبعد 

آخريــات االعتــداء عليــه بالضــرب. 
· بينمــا ذكــرت بعــض المبحوثــات أن الســبيل الوحيــد هــو محافظــة النســاء علــى مظهرهن 	

وطريقــة كالمهــن، وقالــت إحداهــن “يجــب علــى المــرأة االحتشــام واللبــس الفضفــاض 
وعــدم وضــع مكيــاج”... “ألن ذلــك يعطــي ضــوًءا أخضــر للرجــل للتحــرش بالمــرأة” 
واختلفــت نســاء أخريــات مــع هــذا الــرأى وذكــرن أن الــزي ليــس لــه عالقــة بالتحــرش، 

وأن األمــر يرجــع لســلوك الرجــل وأخالقــه.
· بالنســبة الســتخدام القانــون وهــل تطبيقــه ممكــن يوفــر حمايــة للنســاء، فوفقــا لإجابــات 	

تبيــن أن الكثيــر مــن النســاء علــي علــم بوجــود قانــون يجــرم التحــرش الجنســي بشــكل 
عــام لكــن لــم تكــن علــي علــم بتفاصيــل العقوبــات ونصــوص القانــون، وعــدد قليــل لــم 
يعــرف مطلقــا بوجــود قانــون، وكان هنــاك اتجــاه عــام كشــف عنــه الرصــد بشــان عــدم 
جــدوى القوانيــن، والتشــكيك فــي تطبيقهــا، وأشــارعدد مــن المبحوثــات إلــى أن األقســام 

غيــر مؤهلــة الســتقبال الشــكوى وتحريــر محاضــر.
· أمــا عــن االســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة العنــف ضد المراة1 جــاءت إجابــات المبحوثات 	

بــأن أغلبهــن ال يعرفــن عنهــا وأول مــرة أثنــاء إجــراء الرصــد، وأعربــت جميــع النســاء 
الالئــى اشــتملهن الرصــد عــن رغبتهــن فــي معرفــة تفاصيــل هــذه االســتراتيجية. 

·  كشــف الرصــد عــن عــدم قيــام أى مــن المبحوثــات ممــن يعملــن فــي الــوزارات بتقديــم 	
ــدد  ــدات، والع ــذه الوح ــم بوجــود ه ــدم العل ــرص بســبب ع ــؤ الف ــدات تكاف شــكوى لوح
ــة،  ــر مفعل ــا غي ــرن أنه ــرص« ذك ــؤ الف ــم بوحــدات تكاف ــه يعل ــذي أجــاب »أن ــل ال القلي
ــات  ــي تدريب ــون إل ــدة يحتاج ــن بالوح ــد أن العاملي ــا تعتق ــات إنه ــدى المعلم ــت إح وقال
وتأهيــل لكــي تصبــح هــذه الوحــدات أكثــر فاعليــة، ألن فــي بعــض األحيــان تكــون هنــاك 
نوايــا طيبــة للعامــالت الالئــي يرغبــن فــي المســاعدة لكــن تنقصهــن المهــارات، وكان 
ــي،  ــي القطــاع الحكوم ــة ف ــي معلم ــدي إحــدي المشــاركات، وه ــف ل ــاك رأي مختل هن
وكانــت مســئولة عــن وحــدة تكافــؤ الفــرص فــي إحــدى اإلدارات، وتــري أن ســبب عــدم 
ــدم أي مــن المعلمــات بشــكاوى تحــرش للوحــدة  ــؤ الفــرص عــدم تق ــل وحــدة تكاف تفعي

لخجلهــن مــن الموضــوع الــذي ال يــزال »عيــب« بالنســبة للكثيــر مــن العامــالت. 
· تباينــت إجابــات المبحوثــات بشــأن تضامــن النقابــات معهــن عندمــا يتعرضــن للتحــرش 	

ــات  ــى النقاب ــن ال يلجــأن إل ــرن أنه ــل ذك ــس بقلي ــدد لي ــل، فع ــن العم ــي أماك الجنســي ف

1  االستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المراة )2015- 2020( وتم وضع هذه االستراتيجية 

بالتنسيق بين المجلس القومى للمرأة والوزارات ومنظمات غير حكومية. 
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ــن عضــوات  ــن ه ــات مم ــات، وأخري ــن النقاب ــي أى م ــنا عضــوات ف ــن لس ــبب أنه بس
بنقابــات أشــرن إلــى عــدم ثقتهــن فــي أن تقــف النقابــات معهــن بســبب خبــرات ســابقة 
ــن  ــاء م ــي النس ــط عل ــم الضغ ــرة يت ــا كثي ــدى الممرضــات “أحيان ــرت إح ــلبية، وذك س
النقابــة لســحب شــكاوي التحــرش”، بينمــا ذكــرت إحــدى العامــالت أن النقابــات أحيانــا 
كثيــرة تقــف مــع العامــالت، وقالــت “لكــن بشــكل عــام تهتــم النقابــات بقضايــا أخــرى 
ــب  ــن فيمــا يخــص الروات ــة للعاملي ــوق االقتصادي ــدا الحق ــة تحدي ــر أهمي ــرى أنهــا اكث ت

ــت”.  والفصــل والتثبي
· ــة بمســاندة 	 ــة الجوي ــن بالضياف ــة العاملي ــام نقاب ــي عــن قي ــا كشــف الرصــد الصحف بينم

مضيفــة تعرضــت للتحــرش علــى متــن طائــرة أثنــاء عملهــا، وقدمت لهــا الدعــم القانوني 
مــن خــالل المستشــار القانونــي للنقابــة أثنــاء تقديــم بــالغ بهــذه الواقعــة.

توصيات المبحوثات الالئى اشتملهن الرصد: 
· العمل على تغيير النظرة الدونية والثقافة الذكورية للمجتمع تجاه النساء.	
· رفــع وعــى النســاء بأشــكال التدخــل والحمايــة المختلفــة مــن خــالل تنظيــم دورات تدريبة 	

وتثقيفيــة يقــوم بهــا المجتمــع المدنــى والمجلــس القومــى للمرأة.
· وضــع ضمانــات حقيقيــة تمكــن النســاء مــن اســتخدام اآلليــات القانونيــة و تضمــن 	

محاســبة مرتكبــي جرائــم التحــرش الجنســي عامــة وخاصــة داخــل أماكــن العمــل.  
· تشــكيل لجنــة مشــتركة تضــم النقابــات ومنظمــات المجتمــع المدنــى والمجلــس القومــى 	

ــة لمناهضــة العنــف ضــد  ــل االســتراتيجية الوطني ــى تفعي للمــرأة، مــن أجــل العمــل عل
المــرأة، وأن يتــم تطبيــق سياســات محــددة وملزمــة داخــل أماكــن العمــل، منهــا تفعيــل 
آليــات محــددة للشــكوى وتفعيــل دور وحــدات تكافــؤ الفــرص فــي القطاعيــن الحكومــي 

والخــاص. 
· فيمــا يتعلــق بتفعيــل اآلليــات الدوليــة يجــب العمــل علــى ضــرورة إصــدار اتفاقيــة منظمة 	

العمــل الدوليــة بشــأن العنــف القائــم علــى النــوع داخــل أماكــن العمــل، وتجــدر اإلشــارة 
إلــى إجــراء منظمــة العمــل الدوليــة للعديــد مــن المناقشــات بهــذا الشــأن فــي الــدورة الـــ 
316 لمجلــس إدارة منظمــة العمــل الدوليــة فــي نوفمبــر 2012 والــدورة الـــ 317 فــي 
مــارس 2013، وفقــا لتقريــر صــادر عــن االتحــاد الدولــى للنقابــات تعانــي مــا بيــن %40 
إلــى 50% مــن النســاء مــن تلميحــات جنســية غيــر مرغــوب فيهــا أو مالمســة جســدية أو 

غيرهــا مــن أشــكال التحــرش الجنســي فــي أماكــن العمــل. 
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ملحق رقم )1( 
نماذج لتجارب دول أخرى1

بريطانيا
القانون

ــا« مــن خــالل قانونيــن، وهمــا قانــون  ــم التحــرش فــي أماكــن العمــل بـ»بريطاني ــم تجري يت
ــام 1975.  ــس لع ــى أســاس الجن ــز عل ــون التميي ــام 1997 وقان التحــرش لع

ــن  ــأ بي ــي تنش ــل وحــل النزاعــات الت ــا المرتبطــة بالعم ــة مخصصــة للقضاي ــاك محكم وهن
ــي  ــل ف ــراءات الفص ــريع إج ــل« لتس ــة العم ــمى »محكم ــل تس ــاب العم ــن وأصح الموظفي

ــا. القضاي

إجراءت التقدم بالشكوى 
ــة  ــي بيئ ــأ ف ــي تنش ــات الت ــل النزع ــن لح ــن ومتفرغي ــن متخصصي ــا محققي ــر بريطاني توف
العمــل بيــن الموظفيــن وأصحــاب العمــل. واليتطلــب رفــع الدعــاوي أو الشــكاوي المرتبطــة 

ــن. ــع الموظفي ــة ومتاحــة لجمي ــة، فهــي مجاني بالتحــرش الجنســي أي رســوم مالي
وفقــا للقانــون، يجــب اإلبــالغ عــن حالــة التحــرش فــي مــدة ال تتجــاوز الثالثــة أشــهر مــن 

وقــوع الحادثــة.
ــا التحــرش مــن  ــرارا بحظــر النشــر فــي قضاي ــة التصــرف فــي إصــدار ق وللمحكمــة حري

ــع الدعــوى. ــغ أو راف ــة للشــخص المبل ــر الحماي أجــل توفي
فــي كثيــر مــن األحيــان، تمنــح محكمــة العمــل رافعــي الدعــاوى القضائيــة تعويضــات ماليــة 

كبيــرة، مســتندة إلــى األضــرار النفســية التــي لحقــت بهــن جــراء تعرضهــن للتحــرش.

دراسة حالة
ــا إســترلينيًا مــن  ــه 12293 جنيهً ــى تعويــض مــادي قيمت ــون« عل ــن ماكلين ــت »نولي حصل

ــي العمــل. ــا بســبب تعرضهــا للتحــرش الجنســي ف ــي بريطاني ــة ف محكمــة اقتصادي
كانــت ماكلينــون قــد رفعــت دعــوى ضــد مبــادرة التوحــد ان اي، وهــي جمعيــة أهليــة، تدعــي 
فيهــا أن زميلهــا فــي العمــل تحــرش بهــا عبــر إلقــاء تعليقــات مهينــة حــول حياتهــا الجنســية 

والتواصــل معهــا بإســلوب غيــر الئــق. 
ــز  ــة والضغــط العصبــي وعــدم التركي ــون فــي دعواهــا إنهــا شــعرت باإلهان ــت ماكلين وقال

وتدنــي مســتوى عملهــا.
رفعــت ماكلينــون شــكوى لصاحــب العمــل، لكنهــا اســتقالت بعــد ذلــك لعــدم التعامــل بجديــة 

مــع شــكواها.

1  ترجمة دعاء شاهين مسئولة الموقع بمؤسسة المراة الجديدة 
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قالت المحكمة إن هذا الحادث مثل خرقا واضًحا لعقد العمل ويبرر تقديمها لالستقالة.
ــة تشــرح خطــورة عــدم تطبيــق صاحــب  وأضافــت المحكمــة فــي حيثياتهــا إن هــذه القضي
ــن  ــدي بي ــل جس ــا تواص ــدث فيه ــي يح ــاالت الت ــة للح ــتباقية أو حمائي ــات اس ــل سياس العم

ــيًا. ــا جنس ــل طابًع ــق يحم ــر الئ ــزاح غي ــراد أو م ــة األف ــن أو خــرق لخصوصي الموظفي

أستراليا

القانون
ــاس  ــى أس ــز عل ــون التميي ــر قان ــل عب ــن العم ــي أماك ــاالت التحــرش ف ــتراليا ح ــه أس تواج

الجنــس لعــام 1984.

إجراءات التقدم بالشكوى
فــي حالــة تعــرض موظــف مــا إلــى التحــرش، فالجهــة المنــوط بهــا اســتقبال الشــكاوى هــي 

المفوضيــة األســترالية لحقــوق اإلنســان، وهــي هيئــة حكوميــة.
ال يتضمــن التقــدم بشــكوى إلــى المفوضيــة أي رســوم ماليــة. وال يشــترط التقــدم بهــا يدويــا، 

فهنــاك إســتمارة للشــكوى علــى الموقــع اإللكترونــي للمفوضيــة يمكــن مألهــا بســهولة.
ــي التواصــل مــع الشــركة والموظــف  ــة ف ــدأ المفوضي بمجــرد إرســال الموظــف شــكواه تب
ومحاولــة الوصــول إلــى تســوية بينهما.فالمفوضيــة ليســت محكمــة وليــس مــن مهامهــا إثبــات 
حــدوث حادثــة التحــرش مــن عدمــه. لكــن دورهــا ينحصــر فــي القيــام بــدور الوســيط بيــن 
ــى  ــول إل ــة الوص ــه ومحاول ــى علي ــل أو المدع ــب العم ــكوى وصاح ــدم بش ــف المتق الموظ

تســوية.
وفــي حالــة عــدم التوصــل إلــى اتفــاق بيــن الطرفيــن ولــم تحــل الشــكوى. يمكــن للمبلــغ رفــع 
دعــوى قضائيــة ضــد الشــركة أو الموظــف الــذي يتهمــه بالتحــرش الجنســي أمــام المحكمــة 

الفيدراليــة.
يوفــر القانــون الفيدرالــي فــي إســتراليا الحمايــة للموظــف الــذي يبلــغ عــن حــاالت التحــرش 
الجنســي فــي أماكــن العمــل. فالقانــون مثــال يحظــر علــى صاحــب العمــل نقــل الموظــف إلــى 

وظيفــة أخــرى بامتيــازات أقــل بســبب إبالغــه عــن التحــرش الجنســي.

دراسة حالة
قدمــت حملــة” إعــرف الحــد الفاصــل”، وهــي حملــة مكونــة مــن ممثليــن للحكومــة والنقابــات 
العماليــة وأصحــاب الشــركات، عــدة أمثلــة لشــكاوى أو دعــاوى مرفوعــة بســبب التحــرش 

لجنسي. ا
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أحــد هــذه األمثلــة كانــت لعاملــة كاشــير بأحــد متاجــر التجزئــة، حيــث قدمــت شــكوى تتدعــي 
ــا  ــا، م ــه حــاول لمســها وتقبيله ــا وأن ــل مديره ــن قب ــا للتحــرش الجنســي م ــا تعرضه خالله

أضطرهــا إلــى تــرك العمــل بســبب ســلوكه.
تــم حــل الشــكوى عبــر التوصــل إلــى تســوية تقضــي بتقديــم تعويــض مــادي لهــا وتعهــد إدارة 

المتجــر بتطويــر سياســة داخليــة لمواجهــة التحــرش الجنســي وتدريــب الموظفين.
مثــال آخــر كان لموظفــة بإحــدى الشــركات، قدمــت شــكوى تدعــي فيهــا أن مديرهــا أرســل 
لهــا رســائل إلكترونيــة تحمــل نــكات وصــورا ذات طابــع جنســي. تــم التوصــل إلــى تســوية 
مــع الموظفــة والشــركة تقضــي بحصولهــا علــى تعويــض قيمتــه 10 آالف دوالر كخســائر 

عامــة و3500 دوالر كأتعــاب محامــاة.

الواليات المتحدة

القانون
تتــم مواجهــة حــوادث التحــرش فــي أماكــن العمــل بالواليــات المتحــدة األمريكيــة مــن خــالل 
قانــون VII للحقــوق المدنيــة لعــام 1964، وهــو قانــون فيدرالــي أمريكــي يحظــر التمييــز 
ــإن التحــرش  ــون ف ــا للقان ــرق. ووفق ــن، الع ــون، الدي ــس، الل ــاس الجن ــى أس ــل عل ــي العم ف

الجنســي نــوع مــن التمييــز علــى أســاس الجنــس ويمثــل خرقــا للحقــوق المدنيــة.

إجراءات التقدم بالشكوى
تتولــى “ مفوضيــة فــرص العمــل المتســاوية “، وهــي هيئــة حكوميــة، مســئولية تلقــي 

ــل.  ــن العم ــي أماك ــم ف ــز ضده ــة بالمتيي ــن المتعلق ــكاوى الموظفي ش
ال يحتــاج الموظــف إلــى محــاٍم للبــدء فــي إجــراءات التقــدم بشــكوى. يمكنــه بســهولة اتبــاع 

اإلرشــادات التــي يوفرهــا الموقــع اإللكترونــي التابــع للمفوضيــة إلرســال شــكواه.
البــد مــن تقديــم الشــكوى فــي مــدة التتجــاوز الـــ 6 أشــهر منــذ وقــوع حادثــة التحــرش أو 

ــي مــكان العمــل. ــز ضــد الموظــف ف التميي
عقــب التقــدم بالشــكوى، تبــدأ المفوضيــة بإبــالغ صاحــب العمــل بــأن إحــدى موظفيــه تدعــي 
ــة بعــد هــذا اتخــاذ  ــي هــذه الشــكوى. يمكــن للمفوضي ــق ف ــدأ التحقي ــا للتحــرش وتب تعرضه
ــب  ــكوى وصاح ــة الش ــن صاحب ــوية بي ــى تس ــول إل ــة الوص ــا محاول ــدة منه ــارات عدي مس

العمــل عبــر وســيط.
 فــي حالــة فشــل المفوضيــة فــي الوصــول إلــى تســوية، قــد تلجــأ إلــى رفــع دعــوى قضائيــة 
ــكوى أو  ــة الش ــقط المفوضي ــد تس ــة. ق ــم الفيدرالي ــام المحاك ــكوى أم ــة بالش ــح المتقدم لصال
ــى إرشــادات أو  ــا يحــوي عل ــة الشــكوى خطابً ــة، ســتقدم لصاحب ــي هــذه الحال تحفظهــا. وف
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نصائــح حــول حقهــا فــي رفــع دعــوى قضائيــة ضــد المتحــرش والشــركة.
ــن أو  ــة الموظفي ــى أصاحــب األعمــال معاقب ــة عل ــة األمريكي ــوق المدني ــون الحق يحظــر قان
االنتقــام منهــم بســبب شــكواهم أو تحدثهــم علنــا حــول التحــرش الجنســي فــي مــكان العمــل. 
ــون فــي اإلدالء بشــهادتهم  ــن يرغب ــغ والشــهود الذي ــة للشــخص المبل ــر الحماي ــون يوف فالقان

خــالل التحقيقــات حــول حــوادث التحــرش.

دراسة حالة
ــى أســاس الجنــس، رفعــت كاســي ســوكول،  ــز ضدهــا عل ــا للتحــرش والتميي بعــد تعرضه
الرئيســة الســبقة لقســم دراســات الضيافــة والســياحة بجامعــة ســانت لويــس، دعــوى قضائيــة 

ضــد إدارة الكليــة.
تعــود أحــداث القضيــة لعــام 1992، عندمــا عينــت ســوكول رئيســة للقســم وبــدأت تالحــظ 
أن زميلهــا فــي القســم يســتخدم تعليقــات ولغــة ذات طابــع جنســي مثــل وصفــه مبنــى جديــد 

بمصطلحــات تحمــل إيحــاءات جنســية ونعتــه إلحــدى طالبــات الجامعــة بالعاهــرة. 
ــا حــول األمــر، مــا  ــم تفتــح تحقيقً قدمــت ســوكول شــكوى رســمية إلدارة الجامعــة، التــي ل

جعــل زميلهــا يتمــادى فــي ســلوكه.
ــل زمالئهــا  ــة وتعرضــت ســوكول لالضطهــاد مــن قب ــة عمــل عدائي ــر بيئ ــق هــذا التوت خل
الذكــور وبــدأت إدارة الكليــة فــي تقليــص امتيازاتهــا فــي العمــل مــا عرضهــا ألزمــات نفســية 

مثــل نوبــات القلــق وإضرابــات فــي النــوم.
فــي 2001، رفعــت ســوكول دعــوى أمــام القضــاء الفيدرالــي، تدعــي خاللهــا أنهــا تعرضــت 
للتحــرش الجنســي والتمييــز علــى أســاس جنســها واالنتقــام منها بســبب إبالغها عــن التحرش 

الجنسي.
وفــي 2002، قضــت المحكمــة بــأن اثنيــن مــن زمــالء ســوكول وإدارة الكليــة انتهكــوا حقهــا 
فــي اإلبــالغ عــن التحــرش الجنســي وانتقمــوا منهــا وحصلــت ســوكول علــى تعويــض قيمتــه 

55 ألــف دوالر.
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المصادر

• Employment Law Solicitor 
 http://www.employment-law-solicitor.co.uk/harrass.html
• Stop Violence Against Women  
 http://www.stopvaw.org/Employer_Liability_Standards.html 
• Woman awarded £12,293 for sexual harassment at work-bbc
 http://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-22208528
• Recognising and responding to sexual harassment in the  

workplace: Information for employees
 http://www.humanrights.gov.au/our-work/sex-discrimination/

publications/recognising-and-responding-sexual-harassment-
workplace

• Know your rights: Sex discrimination and sexual harassment
• http://www.humanrights.gov.au/our-work/sex-discrimination/

publications/know-your-rights-sex-discrimination-and-sexual-
harassment

• The American Association of University Women 
http://www.aauw.org/what-we-do/legal-resources/know-your-
rights-at-work/workplace-sexual-harassment/

• http://www.aauw.org/resource/sokol-v-st-louis-community-
college/


