مرصد الحقوق االقتصادية واالجتماعية للنساء في العمل
التقرير الثاني

التحرش الجنسي في أماكن العمل
تحرير :منى عزت

هذا اإلصدار
بدعم من الصندوق العربي لحقوق اإلنسان
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فريق الرصد
المحافظة

األسماء

القاهرة

إيمان عوف – سهام شوادة

اإلسكندرية

سوزان ندا – مروة سعيد

بورسعيد

شيماء يوسف – ايناس المعصراوي

إسماعيلية

رشا شريف – نهلة الضبع

السويس

رويدا حسام

الغربية

محمد أبو الدهب – رانيا فخر

البحيرة

أية عصام

أسيوط

محمد حلمي

تحليل استمارات الرصد :الباحثة سلمى شاش
التنسيق الميدانى :إيمان عوف – سهام شوادة
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تعمــل مؤسســة المــرأة الجديــدة علــى قضايــا النســاء والعمــل منــذ أكثــر مــن عقديــن ســواء
مــن خــال إنتــاج أبحــاث ودراســات أو تقديــم المســاندة والدعــم القانونــي واإلعالمــي والعمل
علــى بنــاء قــدرات العامــات ورفــع وعيهــن بحقوقهــن ،ومــن خالل هــذا العمل تبيــن تعرض
النســاء العامــات للعنــف والتمييــز داخــل أماكــن العمــل ومــن بينهــا العنــف الجنســي ،وهــذا
مــا دفــع المؤسســة عــام  2009إلــى إجــراء دراســة ميدانيــة عــن التحــرش الجنســي فــي
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.
ومنــذ صــدور هــذه الدراســة تتابــع «المــرأة الجديــدة» عــن كثــب تصاعــد هــذه الجرائــم
داخــل أماكــن العمــل مــن خــال التواصــل والتفاعــل المباشــر مــع النســاء العامــات فــي
الحكومــة والقطــاع الخــاص بالمحافظــات المختلفــة.
وتأسيسًــا علــى مــا ســبق رأت مؤسســة المــرأة الجديــدة ضــرورة أن تخصــص التقريــر
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.
·العمــل علــى وضــع قوانيــن وسياســات للقضــاء علــى العنــف الجنســي داخــل أماكــن
العمــل.

وصف العينة:
كان المســتهدف إجــراء  60مقابلــة مــع عامــات وموظفــات مــن الحكومــة و القطــاع الخاص
لكــن نظـرًا للصعوبــة التــى واجههــا الباحثــون والباحثــات فــي إقنــاع النســاء بالحديــث خــال
المــدة الزمنيــة المخصصــة لعمليــة الرصــد لــم نتمكــن إال مــن إجــر اء  58مقابلــة ،و تــم
االلتــزام بعــدم ذكــر االســماء بنــاء علــى طلــب المبحوثــات.
العمر:
العدد
22
34
2

العمر
من 30 :20
40 :30
50 :40
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الحالة االجتماعية:
العدد
29
22
2
5

الحالة
أعزب
متزوجة
أرملة
مطلقة

الحالة التعليمية:
العدد
1
21
29
5
1
1

مستوى التعليم
بدون
متوسط
عالى
إعدادية
طالبة
إبتدائى

قطاع العمل:
العدد
27
31

القطاع
حكومة
خاص

طبيعة العمل:
طبيعة العمل
أعمال حرة ميكانيكة
عاملة فى (مصنع – صيدلية – حضانة)
مهندسة
مسئولة عالقات عامة
مشرفة
أخصائية بالتضامن االجتماعى  -أخصائية
مكتبات  -أخصائية اجتماعية  -رئيسة قسم إدارة
نادى السويس
تمريض
صحفية
معلمين
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العدد
1
21
5
1
1
4
8
1
9

موظفة قطاع حكومى  -موظفة بمكتب القوى
العاملة  -موظفة بمديرية الشباب والرياضة
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طبيبة
بائعه خبز

1
1

المحافظة:
العدد
10
8
4
6
5
10
5
10

المحافظة
القاهرة الكبرى
اإلسكندرية
السويس
الغربية
البحيرة
بورسعيد
إسيوط
اإلسماعيلية

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
ضــا معرفــة
ردود فعــل النســاء الالئــي يتعرضــن للتحــرش الجنســي داخــل أماكــن العمــل ،وأي ً
مواقــف األطــراف المعنيــة مــن التعامــل مــع هــذه القضيــة (النقابــة – جهــات العمــل –
مؤسســات الدولــة المعنيــة).
اعتمد تقرير الرصد على عدد من األداة المستخدمة منها:
·الرصــد الصحفــي لمــا نشــر فــي وســائل اإلعــام بشــأن التحــرش الجنســي فــي أماكــن
العمــل خــال العــام مــن خــال عــدد مــن الصحــف اليوميــة (اليــوم الســابع – الوطــن –
المصــري اليــوم – الشــروق – أخبــار اليــوم – التحريــر).
· إجــراء مقابــات معمقــة وتــم اســتخدام اســتمارت رصــد تضمنــت أســئلة كيفيــة ،حــول
أشــكال العنــف الجنســي داخــل أماكــن العمــل ،وردود فعــل العامــات عنــد تعرضهــن
للتحــرش الجنســي ،وأماكــن وقــوع جرائــم التحــرش داخــل مــكان العمــل ،وأســباب
وقوعــه ،رد فعــل الزمــاء والزميــات داخــل أماكــن العمــل عندمــا علمــوا بواقعــة
التحــرش؟ كيــف يمكنــك الحمايــة مــن التحــرش ،مــن هــم األشــخاص الذيــن يمكــن
اللجــوء إليهــم ،دور مؤسســات الدولــة المعنيــة.
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قــام بتطبيــق هــذه األداة فريــق مــن ( )11( :)13راصــدة و( )2راصــد مــن محافظــات:
القاهــرة – إســكندرية – الســويس – بورســعيد – اإلســماعيلية – البحيــرة – الغربيــة –
أســيوط) ،وحرصنــا أن يكــون فريــق الرصــد مــن المحافظــات نفســها التــى اشــتملها الرصــد.
وأن يكــون لهــم خبــرات فــي مجــال الرصــد ولديهن/هــم أنشــطة مجتمعيــة ســابقة ،فعــدد
( )10مــن 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 المقابــات فواجــه فريــق الرصــد صعوبــات فــي تحديد
مواعيــد للمقابــات ،وفــي بعــض األحيــان كانــت هنــاك اعتــذارات بعــد الموافقــة علــى
إجــراء المقابلــة.
·اســتغرق وقــت فــي إقنــاع المبحوثــات بضــرورة اإلجابــة عــن كل أســئلة اســتمارة
الرصــد ،فمنهــن مــن كــن يرفضــن اإلجابــة عــن بعــض األســئلةن خاصــة المتعلقــة
بجهــات العمــل.
النتائج العامة:
·أغلــب النســاء الالئــي شــملهن التقريــر تعرضــن للتحــرش الجنســي داخــل األماكــن
الحكوميــة والخاصــة ســواء نظــرة العيــن ذات اإليحــاء الجنســي أو ســماع ألفــاظ
وعبــارات جنســية.
·التعــرض للتحــرش الجنســي داخــل أماكــن العمــل ليــس مرتبطــا بمرحلــة عمريــة أو
تعليميــة أو الحالــة االجتماعيــة أو الــزى الــذي ترتديــه النســاء.
·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:
·قدمــت أغلــب النســاء الالئــي شــملهن الرصــد تعريفــات محــددة للتحــرش الجنســي
فذكــرن أشــكال التحــرش اللفظــي والجســدي و نظــرة العيــن ،فقالــت إحــدى العامــات
«نظــرة مــش كويســة» وقالــت أخــرى «تحســي إنــه عايــز ياكلــك بعنيــه» ،ووصــف
عــدد مــن النســاء ســلوك المتحــرش بأنــه نــوع مــن االبتــزاز والضغــط علــى النســاء
للقيــام بســلوك معيــن علــى غيــر رضاهــا ،و يســبب شــعور النســاء بعــدم األمــان ،وعــدد
قليــل خلــط بيــن تعريــف التحــرش الجنســي واالغتصــاب.
·تعرضــت أغلــب المبحوثــات للتحــرش الجنســي داخــل العمــل الحكومــى والخــاص،
ســواء مــن خــال نظــرات ذات إيحــاء جنســي أو مالمســة الجســد ،بينمــا نفــت بعــض
النســاء وقــوع جرائــم تحــرش جنســي داخــل أماكــن العمــل ،عــدا عــددًا قلي ـاً ذكــرن
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
علــم المتحــرش بذلــك لكنــه كان يعتمــد علــى أن المتحــرش بهــا ســوف تخشــى إبــاغ
الــزوج خوفــا مــن رد فعلــه.
· تبيــن مــن الرصــد أن وقــوع جرائــم التحــرش الجنســي فــي أماكــن العمــل بالقطــاع
الخــاص بمعــدالت أعلــى مــن الحكومــة ،وذلــك مرتبــط بعالقــات وبيئــة العمــل ،خاصــة
داخــل المصانــع وتتنــوع أشــكال التحــرش داخــل المصانــع -كمــا ذكــرت المبحوثــات
 مــا بيــن النظــرات واأللفــاظ ذات اإليحــاء الجنســي ،فــروت إحــدى العامــات “أثنــاءتبــادل الحديــث فــي يــوم العمــل يقــوم الزميــل بتغييــر الحديــث و يبــدأ فــي (تلميحــات
جنســية) ،وفــي حالــة اعتــراض العاملــة يقــول لهــا إنــه اليقصــد ،وهــى التــى ترغــب فــي
أن تفهمــه خطــأ” ،وبالتالــي مــن الصعــب إثبــات هــذا النــوع مــن التحــرش ،وذكــرت
أخريــات أنهــن تعرضــن وزميالتهــن إلــى مالمســة الجســد ،وهنــاك إحــدى العامــات 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 الطــاب تجاه
المدرســات ،وذكــرت بعضهــن أن وقــوع هــذه الحــاالت ليــس مرتبطــا بعمــر المدرســة
أو مالبســها ،فكمــا ورد علــى لســان إحــدى المبحوثــات ارتــداء اللبــس “المحتــرم” و
“واســع” ال يحمينــا مــن التحــرش الجنســي.
أماكن وقوع حوادث التحرش وأوقاتها:
·تقــع جرائــم التحــرش فــي األماكــن المغلقــة ،حســب طبيعــة المــكان ،مثــا المخــزن
فــي الصيدليــات ،أو مكتــب مغلــق فــي الشــركات وعنابــر اإلنتــاج بالمصانــع والســلم
و دورات الميــاه ،وذكــرت المدرســات أن أغلــب حــاالت التحــرش الجنســي تتــم فــي
األماكــن المزدحمــة ،و التــي ال توجــد بهــا رقابــة مثــل :حصــص النشــاط بالنســبة
للمــدارس أو أثنــاء االنصــراف فــي نهايــة اليــوم الدراســي ،وفــي حالــة لــو المتحــرش
الرئيــس فــي العمــل يكــون مــكان ارتــكاب جريمــة التحــرش بمكتبــه.
·كشــف الرصــد الصحفــي عــن اعتــداءات جنســية تصــل إلــى االغتصــاب يمكــن أن
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
 ،2015وكان 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 مواصــات وســكن آمــن لهــا ،هــذا بخــاف
مــا نشــر فــي الصحــف عــن تعــرض عــدد مــن المعلمــات المغتربــات للتحــرش الجنســي
أثنــاء ذهابهــن أو عودتهــن مــن المدرســة بســبب أنهــن نســاء يقمــن بعيـدًا عــن أســرهن.
أسباب التحرش:
·تباينــت إجابــات النســاء المبحوثــات ،فمنهــن مــن أرجعــت وقــوع التحــرش الجنســي
فــي العمــل إلــى غيــاب األخــاق ،ومنهــن مــن تحدثــت عــن أن بعــض اإلنتــاج الفنــى
بيحــرض الشــباب ،خاصــة مــن يعانــى مــن البطالــة و ال يســتطيع الــزواج ،ومجموعــة
أخــرى تحمــل النســاء مســئولية تعرضهــا للتحــرش بســبب طريقــة اللبــس والــكالم
وأعربــن عــن ذلــك بعبــارات واضحــة“ :البنــت تقــدر توقفــه عنــد حــده” ،بينمــا رفــض
عــدد ليــس بقليــل مــن المبحوثــات هــذا الــكالم واســتندن إلــى أن هنــاك عامــات فــي
مصانــع ترتــدى زيًــا موح ـدًا 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
ضــا بنظــرة المجتمــع «للمــرأة العاملــة» فــي بعــض المهــن منهــا التمريــض ،ويتــم
أي ً
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
االعتبــارات ،منهــا :المكانــة الوظيفيــة للشــخص الــذي قــام بالتحــرش فذكــرت إحــدى
الممرضــات “محــدش هيصدقنــي ألن دا دكتــور وأنــا ممرضــة” ،وإدارة المسشــفى
“مــش ممكــن تحولــه للتحقيــق عشــان ممرضــة ،قدمــت شــكوى” وتســاءلت أخــرى
“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
بشــكوى ألنهــا تعلــم أن هنــاك صعوبــة فــي إثبــات الواقعــة ،وكثيــر مــن الزمــاء أو
الزميــات يرفضــون /ن الشــهادة وعلقــت إحداهــن «هفضــح نفســي وخــاص».
·ذكــرت العديــد مــن العامــات فــي المصانــع بمجــرد التشــاجر مــع الشــخص المتحــرش
نتعــرض لتهديــدات وتشــويه ســمعة ،وقــال عــدد مــن المبحوثــات إنهــن يلجــأن إلــى
أســلوب الوعــظ وتذكيــر المتحــرش بــأن مــا يقــوم بــه مخالــف للشــرع ،وأنــه ممكــن
يتكــرر مــع إحــدى «الســتات» فــي أســرته ،فمــن العبــارات التــى وردت علــى لســان
المبحوثــات والتــي يتــم توجيههــا للمتحــرش «أنــت معندكــش عيــال»« ...هتــروح فيــن
مــن ربنــا»« ...خــاف علــى زوجتــك وبناتــك».
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:
·أظهــرت إجابــات المبحوثــات أن ردود إفعــال األشــخاص الذيــن يقومــون بالتحــرش
تختلــف حســب مســتوى الوظيفــة ،أغلــب النســاء أجمعــن أن المديريــن والمشــرفين هــم
األكثــر جــرأة فــي قيامهــم بارتــكاب التحــرش الجنســي واألكثــر عنفــا فــي رد الفعــل
تجــاه مقاومــة النســاء لهــم ،فأشــارت أغلــب اإلجابــات إلــى أن الرؤســاء فــي العمــل
يعرضــون بشــكل مباشــر مطالــب جنســية ،وفــي حالــة رفــض النســاء ذلــك تتعــرض
لضغــوط ،منهــا المعاملــة الســيئة أو إضافــة أعبــاء عمــل مضاعفــة أو الخصومــات
والتهديــد بالفصــل مــن العمــل ،ويصــل األمــر أن تجبــر العاملــة علــى تــرك العمــل
خاصــة فــي القطــاع الخــاص.
·أمــا فــي حالــة أن يكــون المتحــرش مــن الزمــاء فــي العمــل و تصــدت لــه النســاء فيكــون
رد فعــل المتحــرش مــا بيــن «الالمبــاالة» والســخرية مــن حالــة الغضــب التــى تكــون
عليهــا النســاء الالئــي تعرضــن للتحــرش ،وقالــت إحــدي العامــات فــي مصنــع إنهــا
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
ضــا تحدثــت المبحوثــات
اجتماعيــة ،فهنــاك رجــال متزوجــون ويمارســون التحــرش ،وأي ً
مــن المحافظــات الريفيــة أن هنــاك جــرأة مــن الرجــال لــم يعتــادوا عليهــا مــن قبــل و
تتزايــد جرائــم العنــف الجنســي فــي المحافظــات مقارنــة بمــا كان يحــدث فــي الســنوات
الســابقة.
ضــا المبحوثــات الالئــي يفــرض عليهــن عملهــن التواصــل مــع جمهــور مــن
·تحدثــت أي ً
خــارج أماكــن العمــل مثــل( :التمريــض – المعلمــات – البائعــات – محــات االتصــاالت
التليفونيــة) أو مــن يتعاملــن مــع عمــاء مــن خــارج شــركاتهن بأنهــن يتعرضــن فــي
أحيــان كثيــرة للتحــرش الجنســي ،ويمكــن أن يتعرضــن العتــداءات بدنيــة فــي حالــة
ٍ
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 نفسـيًا ،ويصــل
األمــر كمــا ورد علــى لســان بعضهــن تفقــد الثقــة فــي نفســها ،وقالــت إحداهــن “بشــعر
بانكســار خاصــة عندمــا ال احصــل علــى حقــي” ،وتحــدث البعــض عــن شــعورهن
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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”.
·علــى الجانــب اآلخــر هنــاك مــن اســتطعن مواجهــة الشــخص المتحــرش ،تحدثــن أن
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:
·تعلــم فــي أغلــب األحيــان العامــات عــن جرائــم التحــرش التــى تحــدث داخــل أماكــن
العمــل مــن خــال تبــادل المعلومــات بيــن بعضهــن البعــض ،أو مــن خــال المشــاهدة
المباشــرة ،وفــي األغلــب عندمــا يكــون التحــرش لفظيًــا أتنــاء وجودهــم فــي مــكان
العمــل ،وذكــرت بعضهــن أنهــن يحرصــن بمجــرد معرفتهــن بجريمــة تحــرش أن ينقلــن
ضــا للتوعيــة وتحذيــر
ذلــك لزميالتهــن ،ليــس فحســب علــي ســبيل “الفضفضــة” بــل أي ً
بعضهــن مــن الرجــال المتحرشــين.
·يعتبــر النســاء العامــات أن هــذه األحاديــث إحــدي طــرق مقاومــة التحــرش فــان كــن
يَخفــن الشــكوي فأحاديثهــن المشــتركة تُمكنهــن مــن تجنــب الرجــال المتحرشــين فــي
العمــل ،وأيضًــا لدعــم بعضهــن البعــض مــن خــال مشــاركتهن تجــارب مماثلــة مــع
بعضهــن البعــض.
·وفــي أحيــان أخــري تعــرف النســاء عــن حــدوث التحــرش عــن طريــق الــكالم الــذي
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»
يتداولهــا الزمــاء فــي العمــل ،وفــي بعــض األحيــان يتــم الكشــف بعــد تــرك الزميلــة
للعمــل ،فبالســؤال عــن األســباب يتــم معرفــة أن الســبب تعرضهــا للتحــرش.
رد فعل حول جرائم التحرش
·تتبايــن ردود األفعــال مــا بيــن مســاندة المتحــرش بهــا أو توجيــه اللــوم لهــا وتحميلهــا
المســئولية مــرورًا بتجاهــل األمــر ،وتتــم مســاندة المتحرشــة بطــرق مختلفــة فهنــاك
التعاطــف ،خاصــة مــن قبــل الزميــات ألنهــن يتعرضــن للموقــف نفســه ،والبعــض
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ذكــر أن الزمــاء أحيانــا يتعاطفــون أيضًــا عندمــا توجــد عالقــة زمالــة طيبــة بينهــم
وبيــن المتحــرش بهــا ،وتختلــف أنــواع التعاطــف بيــن الزميــات مــن المســاندة المعنويــة
إلــي اتخــاذ أي خطــوات عمليــة لمســاندة الفتــاة المتحــرش بهــا ،تحدثــت المبحوثــات
عــن تشــجيع المتحــرش بهــا علــى تقديــم شــكوي ،ويعــرب الزمــاء والزميــات عــن
اســتعدادهم لــإدالء بأقولهــم ،فذكــرت إحــدي العامــات بمصنــع خــاص «الزمــاء
يشــجعون النســاء علــى الشــكوى ألن المديــرة متعاونــة وتأخــذ إجــراءات» ،بينمــا ذكــرت
أخريــات ردود فعــل أخــرى منهــا يقــوم الزمــاء والزميــات المتعاطفــون بنصيحــة
المتحــرش بهــا بعــدم تصعيــد الموضــوع للحفــاظ علــى «ســمعتها» داخــل مــكان العمــل.
· يختلــف رد فعــل الزمــاء حســب طبيعــة مــكان العمــل والرؤســاء والخبرات الســابقة في
ضــا للمتحــرش
تعامــل جهــة العمــل مــع جرائــم التحــرش ،وتختلــف درجــة المســاندة أي ً
بهــا حســب عالقــة العامــات والعامليــن ببعضهن/هــم ،وأحيانــا مــدي نشــاطهن للمطالبــة
بحقوقهــن داخــل مــكان العمــل بشــكل عــام ،فمثــا قالــت إحــدى العامــات بمصنــع إن
العامــات مرتبطــات جــدا ببعضهــن وتربطهــن عالقــة صداقــة قويــة ،ولذلك يقمــن بعمل
شــكوي جماعيــة للمديــر عندمــا يتــم التحــرش بإحداهــن ،وأشــارت إلــي أن العامليــن
بالمصنــع نشــطين بشــكل عــام فيمــا يخــص المطالبــة بحقوقهــم أيــا كانــت.
·فــي حالــة عــدم اســتطاعتهن تقديــم شــكوى تلجــأ العامــات إلــى مضايقــة المتحــرش
و معاقبتــه بأنفســهن تضامنــا مــع المتحــرش بهــا ،ففــي أحــد المستشــفيات الحكوميــة
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
الزميــل بالتحــرش بهــا” ،وفــي بعــض الحــاالت يتــم تجاهــل األمــر –حســبما ذكــرت
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.

13

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 ضــو ًءا 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 لإلجابــات
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.
1
·أمــا عــن االســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة العنــف ضد المراة 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
شــكوى لوحــدات تكافــؤ الفــرص بســبب عــدم العلــم بوجــود هــذه الوحــدات ،والعــدد
القليــل الــذي أجــاب «أنــه يعلــم بوحــدات تكافــؤ الفــرص» ذكــرن أنهــا غيــر مفعلــة،
وقالــت إحــدى المعلمــات إنهــا تعتقــد أن العامليــن بالوحــدة يحتاجــون إلــي تدريبــات
وتأهيــل لكــي تصبــح هــذه الوحــدات أكثــر فاعليــة ،ألن فــي بعــض األحيــان تكــون هنــاك
نوايــا طيبــة للعامــات الالئــي يرغبــن فــي المســاعدة لكــن تنقصهــن المهــارات ،وكان
هنــاك رأي مختلــف لــدي إحــدي المشــاركات ،وهــي معلمــة فــي القطــاع الحكومــي،
وكانــت مســئولة عــن وحــدة تكافــؤ الفــرص فــي إحــدى اإلدارات ،وتــري أن ســبب عــدم
تفعيــل وحــدة تكافــؤ الفــرص عــدم تقــدم أي مــن المعلمــات بشــكاوى تحــرش للوحــدة
لخجلهــن مــن الموضــوع الــذي ال يــزال «عيــب» بالنســبة للكثيــر مــن العامــات.
·تباينــت إجابــات المبحوثــات بشــأن تضامــن النقابــات معهــن عندمــا يتعرضــن للتحــرش
الجنســي فــي أماكــن العمــل ،فعــدد ليــس بقليــل ذكــرن أنهــن ال يلجــأن إلــى النقابــات
االستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المراة ( )2020 -2015وتم وضع هذه االستراتيجية
1
بالتنسيق بين المجلس القومى للمرأة والوزارات ومنظمات غير حكومية.
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بســبب أنهــن لســنا عضــوات فــي أى مــن النقابــات ،وأخريــات ممــن هــن عضــوات
بنقابــات أشــرن إلــى عــدم ثقتهــن فــي أن تقــف النقابــات معهــن بســبب خبــرات ســابقة
ســلبية ،وذكــرت إحــدى الممرضــات “أحيانــا كثيــرة يتــم الضغــط علــي النســاء مــن
النقابــة لســحب شــكاوي التحــرش” ،بينمــا ذكــرت إحــدى العامــات أن النقابــات أحيانــا
كثيــرة تقــف مــع العامــات ،وقالــت “لكــن بشــكل عــام تهتــم النقابــات بقضايــا أخــرى
تــرى أنهــا اكثــر أهميــة تحديــدا الحقــوق االقتصاديــة للعامليــن فيمــا يخــص الرواتــب
والفصــل والتثبيــت”.
·بينمــا كشــف الرصــد الصحفــي عــن قيــام نقابــة العامليــن بالضيافــة الجويــة بمســاندة
مضيفــة تعرضــت للتحــرش علــى متــن طائــرة أثنــاء عملهــا ،وقدمت لهــا الدعــم القانوني
مــن خــال المستشــار القانونــي للنقابــة أثنــاء تقديــم بــاغ 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 خــال 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
للمــرأة ،مــن أجــل العمــل علــى تفعيــل االســتراتيجية الوطنيــة لمناهضــة العنــف ضــد
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
 316لمجلــس إدارة منظمــة العمــل الدوليــة فــي نوفمبــر  2012والــدورة الـــ  317فــي
مــارس  ،2013وفقــا لتقريــر صــادر عــن االتحــاد الدولــى للنقابــات تعانــي مــا بيــن %40
إلــى  %50مــن 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

1

بريطانيا

القانون
يتــم تجريــم التحــرش فــي أماكــن العمــل بـ«بريطانيــا» مــن خــال قانونيــن ،وهمــا قانــون
التحــرش لعــام  1997وقانــون التمييــز علــى أســاس الجنــس لعــام .1975
وهنــاك محكمــة مخصصــة للقضايــا المرتبطــة بالعمــل وحــل النزاعــات التــي تنشــأ بيــن
الموظفيــن وأصحــاب العمــل تســمى «محكمــة العمــل» لتســريع إجــراءات الفصــل فــي
القضايــا.
إجراءت التقدم بالشكوى
توفــر بريطانيــا محققيــن متخصصيــن ومتفرغيــن لحــل النزعــات التــي تنشــأ فــي بيئــة
العمــل بيــن الموظفيــن وأصحــاب العمــل .واليتطلــب رفــع الدعــاوي أو الشــكاوي المرتبطــة
بالتحــرش الجنســي أي رســوم ماليــة ،فهــي مجانيــة ومتاحــة لجميــع الموظفيــن.
وفقــا للقانــون ،يجــب اإلبــاغ عــن حالــة التحــرش فــي مــدة ال تتجــاوز الثالثــة أشــهر مــن
وقــوع الحادثــة.
وللمحكمــة حريــة التصــرف فــي إصــدار قــرارا بحظــر النشــر فــي قضايــا التحــرش مــن
أجــل توفيــر الحمايــة للشــخص المبلــغ أو رافــع الدعــوى.
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
حصلــت «نوليــن ماكلينــون» علــى تعويــض مــادي قيمتــه  12293جنيهًــا إســترلينيًا مــن
محكمــة اقتصاديــة فــي بريطانيــا بســبب تعرضهــا للتحــرش الجنســي فــي العمــل.
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.
وقالــت ماكلينــون فــي دعواهــا إنهــا شــعرت باإلهانــة والضغــط العصبــي وعــدم التركيــز
وتدنــي مســتوى عملهــا.
رفعــت ماكلينــون شــكوى لصاحــب العمــل ،لكنهــا اســتقالت بعــد ذلــك لعــدم التعامــل بجديــة
مــع شــكواها.
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قالت المحكمة إن هذا الحادث مثل خرقا واضحًا لعقد العمل ويبرر تقديمها لالستقالة.
وأضافــت المحكمــة فــي حيثياتهــا إن هــذه القضيــة تشــرح خطــورة عــدم تطبيــق صاحــب
العمــل سياســات اســتباقية أو حمائيــة للحــاالت التــي يحــدث فيهــا تواصــل جســدي بيــن
الموظفيــن أو خــرق لخصوصيــة األفــراد أو مــزاح غيــر الئــق يحمــل طابعًــا جنســيًا.
أستراليا
القانون
تواجــه أســتراليا حــاالت التحــرش فــي أماكــن العمــل عبــر قانــون التمييــز علــى أســاس
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.
بمجــرد إرســال الموظــف شــكواه تبــدأ المفوضيــة فــي التواصــل مــع الشــركة والموظــف
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
الموظــف المتقــدم بشــكوى وصاحــب العمــل أو المدعــى عليــه ومحاولــة الوصــول إلــى
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 مثــا 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
ا لجنسي .
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أحــد هــذه األمثلــة كانــت لعاملــة كاشــير بأحــد متاجــر التجزئــة ،حيــث قدمــت شــكوى تتدعــي
خاللهــا تعرضهــا للتحــرش الجنســي مــن قبــل مديرهــا وأنــه حــاول لمســها وتقبيلهــا ،مــا
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  10آالف دوالر كخســائر
عامــة و 3500دوالر كأتعــاب محامــاة.
الواليات المتحدة
القانون
تتــم مواجهــة حــوادث التحــرش فــي أماكــن العمــل بالواليــات المتحــدة األمريكيــة مــن خــال
قانــون  VIIللحقــوق المدنيــة لعــام  ،1964وهــو قانــون فيدرالــي أمريكــي يحظــر التمييــز
فــي العمــل علــى أســاس الجنــس ،اللــون ،الديــن ،العــرق .ووفقــا للقانــون فــإن التحــرش
الجنســي نــوع مــن التمييــز علــى أســاس الجنــس ويمثــل خرقــا للحقــوق المدنيــة.
إجراءات التقدم بالشكوى
تتولــى “ مفوضيــة فــرص العمــل المتســاوية “ ،وهــي هيئــة حكوميــة ،مســئولية تلقــي
شــكاوى الموظفيــن المتعلقــة بالمتييــز ضدهــم فــي أماكــن العمــل.
ـام للبــدء فــي إجــراءات التقــدم بشــكوى .يمكنــه بســهولة اتبــاع
ال يحتــاج الموظــف إلــى محـ ٍ
اإلرشــادات التــي يوفرهــا الموقــع اإللكترونــي التابــع للمفوضيــة إلرســال شــكواه.
البــد مــن تقديــم الشــكوى فــي مــدة التتجــاوز الـــ  6أشــهر منــذ وقــوع حادثــة التحــرش أو
التمييــز ضــد الموظــف فــي مــكان العمــل.
عقــب التقــدم بالشــكوى ،تبــدأ المفوضيــة بإبــاغ صاحــب العمــل بــأن إحــدى موظفيــه تدعــي
تعرضهــا للتحــرش وتبــدأ التحقيــق فــي هــذه الشــكوى .يمكــن للمفوضيــة بعــد هــذا اتخــاذ
مســارات عديــدة منهــا محاولــة الوصــول إلــى تســوية بيــن صاحبــة الشــكوى وصاحــب
العمــل عبــر وســيط.
فــي حالــة فشــل المفوضيــة فــي الوصــول إلــى تســوية ،قــد تلجــأ إلــى رفــع دعــوى قضائيــة
لصالــح المتقدمــة بالشــكوى أمــام المحاكــم الفيدراليــة .قــد تســقط المفوضيــة الشــكوى أو
تحفظهــا .وفــي هــذه الحالــة ،ســتقدم لصاحبــة الشــكوى خطابًــا يحــوي علــى إرشــادات أو
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نصائــح حــول حقهــا فــي رفــع دعــوى قضائيــة ضــد المتحــرش والشــركة.
يحظــر قانــون الحقــوق المدنيــة األمريكيــة علــى أصاحــب األعمــال معاقبــة الموظفيــن أو
االنتقــام منهــم بســبب شــكواهم أو تحدثهــم علنــا حــول التحــرش الجنســي فــي مــكان العمــل.
فالقانــون يوفــر الحمايــة للشــخص المبلــغ والشــهود الذيــن يرغبــون فــي اإلدالء بشــهادتهم
خــال التحقيقــات حــول حــوادث التحــرش.
دراسة حالة
بعــد تعرضهــا للتحــرش والتمييــز ضدهــا علــى أســاس الجنــس ،رفعــت كاســي ســوكول،
الرئيســة الســبقة لقســم دراســات الضيافــة والســياحة بجامعــة ســانت لويــس ،دعــوى قضائيــة
ضــد إدارة الكليــة.
تعــود أحــداث القضيــة لعــام  ،1992عندمــا 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.
قدمــت ســوكول شــكوى رســمية إلدارة الجامعــة ،التــي لــم تفتــح تحقيقًــا حــول األمــر ،مــا
جعــل زميلهــا يتمــادى فــي ســلوكه.
خلــق هــذا التوتــر بيئــة عمــل عدائيــة وتعرضــت ســوكول لالضطهــاد مــن قبــل زمالئهــا
الذكــور وبــدأت إدارة الكليــة فــي تقليــص امتيازاتهــا فــي العمــل مــا عرضهــا ألزمــات نفســية
مثــل نوبــات القلــق وإضرابــات فــي النــوم.
فــي  ،2001رفعــت ســوكول دعــوى أمــام القضــاء الفيدرالــي ،تدعــي خاللهــا أنهــا تعرضــت
للتحــرش الجنســي والتمييــز علــى أســاس جنســها واالنتقــام منها بســبب إبالغها عــن التحرش
الجنسي.
وفــي  ،2002قضــت المحكمــة بــأن اثنيــن مــن زمــاء ســوكول وإدارة الكليــة انتهكــوا حقهــا
فــي اإلبــاغ عــن التحــرش الجنســي وانتقمــوا منهــا وحصلــت ســوكول علــى تعويــض قيمتــه
 55ألــف دوالر.
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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-harassmentworkplace
Know your rights: Sex discrimination and sexual harassment
http://www.humanrights.gov.au/our-work/sex-discrimination/
publications/know-your-rights-sex-discrimination-and-sexualharassment
The American Association of University Women
http://www.aauw.org/what-we-do/legal-resources/know-yourrights-at-work/workplace-sexual-harassment/
http://www.aauw.org/resource/sokol-v-st-louis-communitycollege/
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