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یاسای كاری عێراقی ژماره ( )37بۆ ساڵی ()2015
پێناسهی گێچهڵی سێكسی دهكات بهوهی كه بریتیه :له
ههڵسوكهوتێكی جهستهیی یان زارهكی كه سروشتێكی
سێكسی ههبێت ،یان ههر ههڵسوكهوتێكی تر لهسهر بنهمای
(سێكس) بێت وكار له كهرامهتی ئافرهتان و پیاوان بكات ،بێ
ئابروو و ناماقوڵ وئیهانه بهخش بێت بۆ ئهو كهسهی كه
لهگهڵی ئهنجام دهدرێت و قهبوڵی نهكات و ڕەتی بكاتهوه،
با ئهو كاره به  -ئاشكرا یان نا ئاشكرابێت – كاریگهری ههبێت
لهسهر بریارهێكی پهیوهندار به كار و پیشهی ئهم كهسه.
مادهی ژماره ( )10له یاسی كاری عێراقی گێچهڵی سێكسی
قهدهغه دهكات له رووی بهكارهێنان و پیشهدا ،چ له ئاستی
گهڕان به دوای كار یان ،راهێنانی پیشهی یان ،بهكارخستن
یان ،مهرجهكان وههڵومهرجهكانی كاركردن بێت .ههروهها ئهم
برگهیه گشت ئهو ههڵسوكهوتانه قهدهغه دهكات كه دهبێته
هۆی دروست كردنی ژینگهێكی تۆقینهر ،یان دوژمنكارانه
و ئیهانه كردن بۆ ئهوكهسهی كهدووچاری ئهم جۆره ههڵ
سوكهوته دهبێـت.
رێكهوتننامهی رێكخراوی كاری نێو دهوڵهتی سهبارهت به
له ناوبردنی توند وتیژی گێچهڵی له كاركردندا بۆ ساڵی
 ،2019پێناسهی ئهم دیاردهیه دهكات بهوهی بریتیه :له «
كۆمهڵه ههڵسوكهوتێك و پراكتیزهێكی قهبوڵ نهكراو ،یان
ههرشتێكی پهیوهست بهم كاره« .جا ئهگهر یهك جار ،یان
چهند جارێك رووبدات و ئامنجی دروست كردن ،یان گهیشتن
به ئازارگهیاندنی جهستهی ،یان دهڕوونی ،یان سێكسی ،یان
ئابووری بێت ،ئهمه گێچهل لهسهر بنهمای جۆری كۆمهاڵیهتی
(جێندر) له خۆ دهگرێت .لهگهڵ ئهوهی مادهی یاسای ههیه
بۆ بهرهنگاربوونهوهی ئهم دیاردهیه ،بهاڵم گێچهڵ به یهكێك
لهو بهربهستانهی كه رووبهرووی ئافرهتان دهبێـت له شوێنی
كاركردن دهمێنهتهوه .زۆریك تووشی نارهحهتی دهبن له

الیهن بهرێوهبهرهكانیان وهاوڵهكانیان ،یان ئهو كهسانهی كه
مامهڵهیان لهگهڵ دهكهن.
زۆرێك له دهزگاكانی ڕاگهیاندن سیاسهتێكی ڕوونیان نیه له
ناساندنی ئهم دیاردیه به فهرمانبهرهكانیان ،یان ئهو ڕێكاریانهی
كه پێویسته ئهنجامی بدهن لهو كاتهی كه دووچاری ناڕەحهتی
دهبن ،شان بهشانی الوازی له كارا بوونی ئهو یاسا و رێسایانه
له دهزگاكانی ڕاگهیاندن .هۆكاری یهكهم بۆ باس نهكردنی
حاڵهتی لهم جۆره بریتیه له ئاشنا نهبوونی زۆرێك له ئافرهتان
به مافه دهستوریهكانیان و یاساكانی كاركردن ،ههروهها زۆرێك
له ئافرهتان بهباشی دهزانن بێ دهنگ بن وسكااڵ لهسهر
ئهم بابهته نهكهن .به هۆی كلتووری كۆمهڵگا ،زۆرێكیشیان
دوودڵن بههۆی دابونهریتهوه.
لهبهر ئهم هۆكارانه رێكخراوی (ئینتر نیوز) لهرێگهی پڕۆژەی
(أصواتنا) به هاوبهشی لهگهڵ رێكخراوی (اوان) ،بۆ هۆشیاری
وپهرهپێدانی توانستهكان ،ههڵسا به كاركردن لهسهر ئهم
دیاردیه له ڕێگهی بهرێوهبردنی دهیهها كۆبوونهوه له گشت
ناوچهكانی عێراق ،ئهم كۆبوونهوانه چهندین ڕۆژنهمهوان
وشارهزایانی بواری یاسایی ودهزگاكانی ڕاگهیاندن وچاالكوانان
وكۆمسیونی باآلی مافهكانی مرۆڤ و رێكخراوهكانی
كۆمهڵگهی مهدهنی له خۆ گرتبوو ،ئهمهش بۆ گفتووگۆكردن
لهسهر پرهنسیپه ئهخاقیهكانی دهزگاكانی ڕاگهیاندن
سهبارهت به چۆنیهتی سكااڵ كردن (ههوڵدان) لهسهر توندو
و تیژی لهسهر بنهمای جۆری كۆمهاڵیهتی (جێندهر) ،كه
بهرامبهر ڕاگهیاندكارانی ئافرهت ئهنجامدهدرێت ،ههروهها
چارهسهركردنی ئهو نارهحتیانهی كه دووچاری دهبنهوه له
دهزگاكانی ڕاگهیاندندا ،كۆی كاریگهری ئهمانه لهسهر ئافرهتانی
فهرمانبهر .دوابهدوای ئهم گفتوگۆیانه ئامانجاێك گهاڵله بوو،
كه بریتی بوو له پێشنیازێك بۆ ئامادهكردنی ئهم رێبهره بۆ
بهرنگاربوونهوهی گێچهڵ له دهزگاكانی راگهیاندندا.
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ئهم رێبەره بۆ كێیه
ئهم رێبەره ئامادهكراوه بۆ ههریهك
له خاون كار و فهرمانبهرانی (ئافرهت
یان پیاو) له دهزگاكانی ڕاگهیاندا ،ئهم
نامیلكهیه دهست یار دهبێت له:

• تێگهیشــتنی پابهنبوونــه پیشــهییه و یاســایهكان بــۆ
پاراســتنی فهرمانبــهران (ئافــرهت یــان پیــاو) لــه گێچهڵــی
سێكســی لــهكاردا.
• زانینــی چۆنێتــی دهســت نیشــان كردنــی گێچهڵــی
سێكســی .
• باشــتربوونی توانســت بــۆ دهســت نیشــان كردنــی
ئــهو فهرمانبهرانــهی (ئافــرهت یــان پیــاو) كــه دوچــاری
گێچهلــی سێكســی دهبــن.
• دانانــی سیاســهتی ڕێكخســتن ،كــه بایــهخ بــه گێچهڵــی
سێكســی دهدات.
• پهرهپێدانــی ڕێــكاری خــۆ پارێــزی بــۆ بهرپهرچدانــهوهی
گێچهڵــی سێكســی لــه نێــو دهزگاكانــدا.
• پــهره پێدانــی رێكاریهكانــی مامهڵــه كــردن لهگــهڵ
ســكااڵكانی گێچهڵــی سێكســی.
• دانانــی ســتراتیژیهتی تایبــهت بــه پێشــكهش كردنــی
پاڵپشــتی ئــهو فهرمانبهرانــهی (ئافــرهت یــان پیــاو) كــه
دووچــاری گێچهڵــی سێكســی دهبــن.
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بۆ چی دهزگاكانی
ڕاگهیاندن پێویستیان
به بهرهنگاربوونهوهی
گێچهڵی سێكسی ههیه؟

لهكاتــی مامهڵــه كــردن لــه گــهڵ گێچهڵــی سێكســی لــه شــوێنی كاركردندا،
گرنگــه خــاوهن كار بــه ڕوونــی تێبــگات لــه كاریگــهری گێچهڵــی سێكســی
لهســهر قوربانیــان و دهزگا و كۆمهڵــگا بــه گشــتی.
ســهرچاوهكانی لێكۆلینــهوه ئامــاژە بــهوه دهكــهن ،كــه گێچهڵــی سێكســی
كاریگهریهكــی نهرێنــی لهســهر تهندروســتی قوربانییــان ههیــه ،ئــهم
بابهتــهش كۆمهلێــك شــت لــه خــۆ دهگرێــت ،وهك دابهزینــی ئاســتی
ڕەزامهنــدی پیشــهی و بهرهــهم هێنــان وپاشهكشــێ لــه ئــهدای كار دا،
شــان بهشــانی ئــهو مهترســیانهی كــه پهیوهندیــان بــه تهندروســتییهوه
ههیــه ،وهك بهرزبوونــهوهی ئاســتی گــرژی دروســت بوونــی ههســت
كــردن بــه ئیهانهكــردن و ڕێزگرتــن لــه خــوود دا .بۆیــه پێویســته خــاوهن
كار بزانێــت كــه دووچــاری زیــان دهبێــت بــه هــۆی گێچهڵــی سێكســیهوه،
نمونــهی ئــهم زیانانــهش بهرزبوونــهوهی رێــژەی گۆرانــی فهرمانبــهران
وكهمبوونــهوهی ئاســتی بهرهــهم هێنــان وخهراپــی نــاو و ناتــۆر و
بهرزبوونــهوهی خهرجیــه یاســاییهكان .لهگــهڵ ههمــوو ئهمانهشــدا
چارهســهرنهكردنی ڕووداوهكانــی گێچهڵــی سێكســی ڕەنگــه ببێتــه هــۆی
زیاتــر كــردن و بهرزكردنــهوهی ئاســتی ئــهو بهربهســته كۆمهاڵیهتــی
وكلتووریانــهی كــه ڕۆلــی ئافــرهت لــه كهرتــی تایبــهت ســنووردار دهكــهن.
لــه حاڵهتــی نهبوونــی سیاســهتێكی رێكخســتن ،كــه پاڵپشــتی ئافــرهت
بــكات لــه شــوێنی كاردا و بیپارێزییــت لــه ههڵســوكهوتی جیــاكاری
گێچهڵــی سێكســی و بابهتــی تــری ،وهك ،فهراهــهم كردنــی یارمهتــی
بــۆ قوربانییــان ،بیرۆكــهی بــاس نهكــردن وههڵبژاردنــی بێدهنگــی ڕەگ
دابكوتێــت بهرامبــهر بهگێچهڵــی سێكســی .گرنگــه ئــهو كهســانهی كــه
دهكهونــه بازنــهی پارســتنهوه دهستنیشــان بكرێــن لهســهر بنهمــای
سیاســیهتی بهرهنــگار بوونــهوهی گێچهڵــی سێكســی كــه دهزگا
پهیــرهوهی دهكات ،ئهمــهش فهرمانبــهران و راهێنــراوان وخۆبهخشــان
وداوكارانــی كار لــه خــۆ دهگرێــت.
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چ شوێنێك به «شوێنی كاركردن دادهنرێت»؟
لهكاتــی دانانــی سیاســیهتی بهرهنگاربوونــهوهی گێچهڵــی سێكســی لــه شــوێنی
كاركــردن ،گرنگــه پێناســهی ســنوری شــوێنی كار بكرێــت و دیــاری بكرێــت ،ئــهو
ســنورهی كــه نوســینگهكانی كاركــردن تێدهپهرێنیــت .ڕەنگــه شــوێنی كار هــهر
پانتایێــك لــه خــۆ بگرێــت كــه پیشــهكان و ئهركهكانــی پهیوهســت بــه كاري تیایــدا
جێبهجــێ دهكرێــت .شــوێنی كاركــردن ،بریتیــه لــهو شــوێنهی كــه تییــادا فهرمانبــهر
كاری خــۆی لــه بارودۆخــی (كۆنتێكســتی) دهزگای ڕاگهیانــدن ئهنجــام دهدات .شــوێنی
كار ئهمانــه لــه خــۆ دهگرێــت:

پانتايیهكانــی نێــو دهزگا :نوســینگهكان ،یــان ژوورهكانــی هــهواڵ ،یــان
شــوێنی ســازكردنی ناوهڕۆكــی میدیایــی.
پانتایيهكانــی دهرهوهی دهزگا :مهیدانــی كاركــردن لــه دهروهی دهزگا ،لهكاتی
ئهنجــام دانی لێكۆلینــهوه و چاوپێكهوتن.
پانتایيهكانــی نێــو ئینتهرنێــت :هــهر پێگهێكــی دیجتــاڵ كــه بهكاربهێنرێــت بــۆ
ئهنجــام دانــی پهیوهنــدی لــه نێــوان فهرمانبــهران لهگــهڵ كهســانی تــر
وپهیوهنــدار بێــت بــه كاردا.
ئهو بۆنه كۆمهاڵیهتیانهی كه دهزگا ڕێكی دهخات.
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گێچهڵی سێكسی له كار دا چییه؟

گێچهڵی سێكسی ههڵسوكهوتێكی
شهرهناگێزانهی نهویست و
نهخوازراوه كه سروشتێكی
سێكسی ههیه ،كهرامهتی كهسی
بهرامبهر پێشێل دهكات و ههست
به ئیهانه و ترسان و توقاندن
دهكات .دهكرێت پیاوان وئافرهتان
رووبهروی گێچهڵی سێكسی ببن
به شێوهكی یهكسان له شوێنی
كاردا ،لهگهڵ ئهوهش دا ئافرهتان
زیاتر دووچاری دهبن ،به گشتی ئهو
كهسهی كه گێچهڵ ئهنجام دهدات
سهرپهرشتیاره یاخود بهرێوهبهره،
یان هاوهڵ و هاورێی كاره .
لهگهڵ ئهمانهشدا كهسانی تر كه
فهرمانبهر نین وهك ،میوان ،یان
ئهو كهسانهی كه چاوپێكهوتنیان
لهگهڵ ئهنجام دهدرێت ئهم كاره
ئهنجام بدهن .گێچهڵی سێكسی
چهندین شێواز له خۆ دهگرێت.
ڕەنگه بۆ جارێك یان زیاتر رووبدات،
نا راستهوخۆ ،یان راستهوخۆ بێت،
لهبهر ئهمهش به ئاسانی
دهستنیشان دهكرێت
یان ،به شاراوهی
دهمێنێتهوه
وئهستم دهبێت
له دهستنیشان
كردندا.
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؟

ئهو ههڵسوكهوتانه
چین كه به گێچهڵی
سێكسی دادهنرێن

ئــهم لیســتهی خــوارهوه چهنــد نمونهكن بۆ ئهم
ههڵســوكهتانه ،بــهاڵم گشــتگیر نییــه چونكــه
دهكرێــت هــهر حاڵهتێــك وههڵســوكهوتێكی
سێكســی كــه پێشــوازی لێكــراو و گونجــاو
نهبێــت لــه الیــهن كهســی بهرامبــهر بــه گێچهڵــی
سێكســی لــه قهڵــهم بدرێــت:

1
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ههڵسوكهوته
جهستهییهكان

• دهستدرێژی یان ههوڵدان بۆ دهستدرێژی سێكسی.
• ماچ كردنی كهسی بهرامبهر بهبێ رهزامهندی خۆی.
• دهست لێدانی نهخوازراو ،یان دهست بازی و
دهستبردن بۆ شوێنی ههستیاری بهرامبهر.
• دهست لێدانی نهخوازراو بۆ جهستهی كهسی
بهرامبهر.
• شێانی نهخوازراو بۆ شان وملی كهسی بهرامبهر.
• گرتنی دهستی كهسێكی تر بهبێ رهزامهندی خۆی،
یان داواكردنی شتێكی نهخوازراو بهنیهتێكی سێكسی.

2

ههڵسوكهوته
زارهكیهكان

3

ههڵسوكهوتی
نازارهكیهكان

• ناردنی كورته نامه وئیمێل ونامه ونوسینی پۆستی
نهخوازراو له پێگهكانی سۆشیهل میدیا ،یان پهیوهندی
تهلفۆنی (ههر نامهێك كه سروشتی سێكس ئاسا بێت).
• نووسینی كۆمێنتی تایبیهتی و كهسی لهسهر جل
وبهرگ و شێواز و روخساری كهسی بهرامبهر.
• مدح وسهنا وپێههڵدانی تایبهتی وكهسی ،وهك فیكه
لێدانێك كه سروشتێكی سێكسی ههبێت.
• پرسیاركردن له بابهتی تایبهت (شهخسی) كه
نهخوازراوبێت وهك :ژیانی تایبهت ،یان مێژووی
كۆمهالیتی وسێكسی كهسی بهرامبهر.
• پرسیاری نهخوازراو لهسهر ئارزوه سێكسیهكان.
• گاڵتهكردنی نهخوازراو له رێگهی نوكته ،بهتایبهتی كه
سروشتی سێكسی ههبێـت.
• چیرۆكی سێكسی نهخوازراو.
• ناردنی نوكتهی سێكسی لهرێگهی ئیمێل ،یان
هۆكارهكانی پهیوهندیی كۆمهاڵیهتی (سۆشیل میدیا).

• پێشێلكردنی پانتایی كهسی (چهند جارێك).
• سهیركردنی كهسی بهرامبهر لهسهرووی تاخوارهوهی
جهستهی.
• سهیركردنێكی چڕ (تێرامان).
• ئاماژەی جهستهیی (سروشتێكی سێكسی) ههبێت.
• دهربرین لهرێگهی دهم و چاو (بهشێك له زمانی
جهسته) كه سروشتێكی سێكسی ههبێت ،وهك (چاو
نوقاندن ولێسانهوهی لێو وماچ ناردن).
• دواكهوتن وشوێن كهوتنی كهسێك.
• ناردنی دیاری تایبهتی نهخوازراو.
• خستنه ڕووی پۆستهر وساڵنامه ،یان ههرشتێكی كه
سروشتێكی سێكسی ههبێـت.
• سهیركردنی بابهتی پۆڕن به شێوهێكی ئاشكرا.
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بهرپرسیاریهتیدهزگاكانی
ڕاگهیاندن بۆ بهرهنگاربوونهوهی
گێچهڵی سێکسی
ئهركی سهرشانی دهزگاكانی راگهیاندنه كه
ژینگهێكی كاركردنی خاڵی لهسهر گێچهڵی
سێكسی بۆ فهرمانبهرانی فهراههم بكات،
ئهمهش وهك بهرپرسیاری و پابهندبوونێكی یاسایی.
گێچهڵی سێكسی مافی كهسهكان له یهكسانی جێندهری
و ژیان و سهربهخۆی مافی پراكتیزهكردنی ههر پیشهیهك
لهگهڵیشیدا پیشهی رۆژنامهگهری پێشیل دهكات .بۆ ئهم
مهبهسته پێویسته سیاسهت و رێكارهیهكانی تایبهت
بهدهزگای ڕۆژنامهگهری و پهیوهست به گێچهڵی سێكسی
پشت ببشتێت به یاسا نیشتمانییهكان ئهمهش بۆ
پاراستنی فهرمانبهرانی له گێچهڵ .دهزگا بهرپرسیارێتی
یاسایی ههڵدهگرێت لهسهر روودانی كرداری گێچهڵی
سێكسی ،بۆ ئهم مهبهسته پێویسته ههر دهزگاییكی
راگهیاندن سیاسیهتێكی ههبێت بۆ بهرپهرچدانهوه و
بهرهنگاربوونهوهی گێچهڵی ،پێویسته ئهم سیاسهته
ڕێكارهكان و میكانیزمهكانی ههواڵدان وسكااڵ تۆماركردن
له خۆ بگرێت ،شانبهشانی سزاكان ومیكانزمهكانی
پاراستن ،زهرووره ئهم سیاسهته ڕوون بێت و زانراوبێت
لهالیهن فهرمانبهرانی نێو دهزگای راگهیاندنهوه.
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دانانی ڕێكاری خود پارێزی بۆ ڕێگری له روودانی گێچهڵی سێكسی.
دانانی ڕێكاری گونجاو بؤ مامهڵهكردن لهگهڵ كهیسهكانی گێچهڵی
له نێو دهزگا بهشێوهێكی پیشهیی وبهپێی یاسا.

ئهركی سهرشانی دهزگای
راگهیاندنه كه ئهم كارانه ئهنجام
بدات بۆ دڵنیا بوون لهوهی كه
گێچهڵی سێكسی لهنێوی دا
ڕوونادات لهرێگهی:
سیاســهتی بهرهنگاربوونــهوهی گێچهڵــی سێكســی ،بریتیــه لــه كۆمهڵه پێناســهیهك
و رێكاریێــك وههنــگاوی كــرداری وورد بــۆ یارمهتیدانــی دهزگای راگهیانــدن بــۆ
خــود پاراســتن لــه حاڵهتهكانــی گێچهڵــی سێكســی و چارهسهركردنیان.سیاســیهتی
گێچهڵــی سێكســی ســوودی تــری ههیــه ،بــۆ نمونــه ڕوونكردنــهوهی ئهوكردارانــهی
بــه گێچهڵــی سێكســی دادهنرێــن ،شانبهشــانی ڕوونكردنــهوهی عاقیبــهت و
ئهنجامــی ئــهو كــرداره ،ئهمــهش خــۆی لهخۆیــدا ،ڕەنگــه ببێتــه بهرپهرچادانهوێكــی
كاریگــهر وكارا.
ڕەنگــه فهراههمكردنــی ڕێــكاری ڕوون ببێتــه دهســتیار و یارمهتــی دهرێــك
بــۆ فهرمانبــهران لهســهر تۆماركردنــی ســكااڵ وههوڵــدان .بــۆ ئــهم مهبهســته
پێویســته ئــهم سیاســهته بهزمانێكــی ئاســان و وســاده بخرێتــه ڕوو .باشــتر وایــه
كــه لــه الیــهن پارێــزهری دهزگا پێداچوونــهوهی بــۆ ئهنجــام بدرێــت بــۆ دڵنیابــوون لــه
رێــك و پێكــی لــهڕووی یاســایی و گونجانــی لهگــهڵ تێكســتی نیشــتمانی .لهگــهڵ
ئهوشــدا پێویســته گشــت فهرمانبهران(ئافرهتــان وپیــاوان) هۆشــیاربكرێنهوه
لــه نێــو دهزگای میدیایــی ،بــه ههبوونــی ئــهم رێبــەره لهســهرهتای دهســت
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بهكاربوونیــان ولهكاتــی كاركردنیــان تیایــدا.

پێویسته ئهم سیاسهته ئهم
بڕگهو بهندانه لهخۆبگرێت:

ر به گێچهڵی سێكسی.
لێخۆشنهبوون بهرامبه
پابهندبوون به بنهمای
وهی گێچهڵی سێكسی.
•
سیاسهتی بهرهنگاربوونه
• بنهمای یاسایی بۆ
الیهنه پهیوهندارهكان.
•
ی) و (ش ـوێنی كارك ـردن)
• پانی جێبهجێكردن.
واژەی (گێچهڵ ـی سێكس ـ
ی یاســایی بــۆ دهس ـته
• پێناســه
ار.
دد
نــ
وه
ی
په
هــهر دهســتهواژەیهكی
بــه گێچهڵــی سێكســی
یاخــود
ــهر ههڵســوكهوتێك كــه
رووی (نموونــه) بــۆ ه
• خســتنه
نلێكراو بۆ رهتكردنهوه).
دادبنرێــت.
گهلیشی دا مافی گوما
مافهكانی فهرمانبهر (له
•
یاریهتیهكانی بهرێوهبهر.
• بهرپرس
هێنی (پاراستنی نهێنی).
مامهڵــه كــردن لهگــهل
•ن
دهی كــه بهرپرســه لــه
كهســهی یــان ئــهو بــۆر
• ئــهو
گێچهڵــی سێكســی.
حاڵهتهكانــی
ئهنجامهكانی بهرزهفت.
• ڕێكاریكان و
• تێههلچوونهوه.
• داوكاریه ناڕاستهكان.
ان لــه ژووری هــهواڵ و
• پاڵپشتی.
مێن ـت و بهڵگــه بینــراوهك
ی خســتنه ڕووی دۆكیو
• چۆنێت ـ
گه و پانتایــه گشــتیهكان.
بهندێكــی تایبــهت لــه
نوســین
فهرمانبــهران :پێویســته
بهندێــك لــه گرێبهســتی
ــد بــكات بهسیاســیهتی
• دانانــی
كــه ئــهم كهســه پابهن
ی فهرمانبــهر دابنرێــت،
ی پرهنســیپی لێخــۆش
گرێبهســت
پێویس ـته دهزگا پابهنــد
گێچهڵ ـی سێكس ـیهوه.
دهزگا لهمــهر
لــه ژینگــهی كاركردن ـدا.
ـوون بێ ـت لــهو ب ـواره و
نهبـ
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پێویسته فهرمانبهری نێو دهزگا بزانێت كه:
زانیــاری و زانینــی لهســهر سیاســیهتی تایبهتــی دهزگای راگهیانــدن بــۆ بهرهنــگار
بوونــهوهی گێچهڵــی سێكســی یارمهتــی دهدات بــۆ دهســت نیشــان كردنــی
ههڵســوكهوتی دروســت و نادروســت ،ڕەنگــه ئهمــهش ببێتــه كهمكردنــهوهی
حاڵهتهكانــی گێچهڵــی سێكســی ،چونكــه ههبوونــی ههنــگاوی ڕوون و دیاریكــراو ،شــان
بهشــانی ئامــراز و هــۆكاری پارســتن دهبێتــه هۆكارێــك بــۆ یارمهتیدانــی فهرمانبــهران
بــۆ ههوڵــدان و تۆماركردنــی ســكااڵ لــه حاڵهتــی گرفتاربوونیــان بــهم نارحهتیــه ئهمــهش
رێگــری دهكات لــه گێچهڵــی سێكســی لــه نێــو ئــهو دهزگایــهی كــه كاری تێــدا دهكات .بــۆ
ئــهم مهبهســته پێویســته فهرمانبــهر هۆشــیاری ههبێــت لهســهر:
• گێچهڵی سێكسی له كار دا چییه .
• مافهكانی وهك فهرمانبهر.
• ئهو عاقیبهتهی كه چاوهرێی ههردوو ال دهكات (چی دهبێـت).
• دهزگا سیاسهتی لێخۆش نهبوون پهیرهو دهكات له كهیسهكانی گێچهڵی سێكسی.
• ئــهو سیاســهت و ڕیــكاره پهیروكــراوكان كامانــهن بــۆ مامهڵــه كــردن لهگــهڵ حاڵهتهكانــی
گێچهڵــی سێكســی.
• چۆنیتــی پێكشــهش كردنــی ســكااڵ لــه حاڵهتــی توشــبوون بــه گێچهڵــی سێكسی(كهســێك
خــۆی تــووش بێــت) یــان كهســی تــر لــه نێــو دهزگا.

بهرزكردنهوهی هۆشیاری له نێو كارمهندانی دهزگای راگهیاندن:

1

خستنه بهردهستی كۆپێیك له سیاسهتی
بهرهنگاربوونهوهی گێچهڵی سێكسی بۆ گشت
فهرمانبهرانی ئێستا و تازه له نێودهزگا دا.

2

ڕاهێنان و مهشقپێكردنی گشت فهرمهنبهرانی ئێستا
و تازه لهسهر سیاسهتی بهرهنگاربوونهوهی گێچهڵی
سێكسی له نێو دهزگا.

3

رێكخستنی ڕاهێنان بۆ هۆشیار كردنهوه لهسهر
چهمكهكانی گێچهڵی سێكسی– شوێنی كار.
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چۆنێتی
مامهڵه كردن لهگهڵ كهیسهكانی گێچهڵ
سێكسی

دهزگای راگهیاندن پێویستی به پرهنسیپ و ڕێكاری
ڕوون ههیه بۆ مامهڵه كردن لهگهڵ حاڵهتهكانی گێچهڵی
سێكسی ،ئهمانهی خوارهوه چهند خالێكن كه پێویسته به
ههند وهربگیرێن:

1
2

گشــت رێــگا فهرمــی و نافهرمیــهكان پهســهند بكرێــت بــۆ پێشــكهش
كردنــی ســكااڵ ،پیوســته فهرمانبــهران بــژاردهی ســكااڵی فهرمــی و
نافهرمیــان ههبێــت ،ههڵبهتــه ههنــگاوهكان و ئهنجامهكانــی ئــهم
دووانــهش جیــا دهبێــت .بۆیــه دهزگا پێویســتی بهڕێــكاری جیــا ههیــه بــۆ
هه رێكێكیــان.

3

فهراهــهم كردنــی پرهنســیپی ههواڵــدهری نادیــار لــه نێــو دهزگای
راگهیانــدن :ڕەنگــه دهزگا میكانزمێكــی ههبێــت بــۆ ئاگاداركردنــهوه و
ههواڵدانــی نادیــار لهســهر ســهرپێچییه كان .ئهمــهش بــۆ رێگــه دان
بــه فهرمانبــهر بــۆ دهســت نیشــان كردنــی نارهحهتــی سێكســی بهبــێ
دهرخســتنی ناســنامهی خــۆی لهگــهڵ ئهمهشــدا ،ئهنجــام دانــی
لێكۆلینــهوهی گونجــاو پێویســت بــهوه دهكات ناســنامهی گشــت الیــهك
بناســرێت.
دهستنیشــانكردنی كهســێك :پێویســته تیمێــك ،یــان كهســێكی دیاركــراو،
دهســت نیشــان بكرێــن بــۆ مامهڵهكــردن لهگــهڵ حاڵهتهكانــی گێچهڵــی
سێكســی و لێكۆلینــهوه ،باشــتر وایــه ئــهم كهســه لهبهشــی ســهرچاوه
مرۆییــهكان بێــت و زانیــار ههبێــت لهســهر یاســای نیشــتمانی كار و
بهشــداری بــكات لهســهر ڕاهێنانــی تایبــهت ســهبارهت بــه چۆنیهتــی
مامهڵهكــردن لهگــهڵ حاڵهتهكانــی گێچهڵــی سێكســی و چارهســهركردنی
كێشــهكان.

4
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چارهســهركردنی گشــت ســكااڵكان بەشــێوەیەکی جیدی :پێویســته گشت
ســكااڵكانی گێچهڵــی سێكســی بــه جیــدی وهربگیرێــت و بهزووتریــن كات
مامهڵــهی لهگــهڵ بكرێــت.

رێگه به ترساندن و ههڕەشهلێكردن و هیچ جۆره
تۆلهسهندنهویهك نادرێت دژ بهو فهرمانبهره (پیاو
یان ئافرهت) كه سكااڵ یان زانیاری پێشكهشدهكات،
بۆ پالپشتی كردن له سكااڵ ،دهزگا ئهو ڕێكاریانه
دهگرێته بهر كه گوونجاون بۆ رێگه گرتن له
تۆڵهكردنهوه و بهرهنگاربوونهوه بهپێی سیایهتهكان.

5

لهههندێــك حاڵهتــدا پێویســتی بــه یارمهتــی كهســێكی شــارهزا ههیــه:
ڕەنگــه پێویســت بــكات وزهروور بێــت یارمهتــی دهركــی لهكهســێكی
بــه ئهزمــوون وهربگیرێــت ،ئهمــهش بــۆ زامێــن كردنــی ئهنجــام دانــی
لێكۆلینهوهێكــی دادپهروهرانــه و بابهتیــان و پــاك لهســهر بابهتهكــه.

6

ئاگاداركردنــهوهی پۆلیــس لهســهر گێچهڵــی سێكســی :مافــی قوربانیــه،
ئهگــهر ههســتی كــرد ســكااڵكهی دادپــهروهری بــۆ بهرجهســته نهكــردووه،
پۆلیــس ئــاگادار بكاتــهوه و هانــا بــۆ دادگا ببــات ئهمــهش بــۆ گهیشــتن
بــه دادپــهروهری ،بهتایبهتــی لــهو حاڵهتانــهی كــه دهســت درێژیــه
سێكســیهكه ســهخت بێــت وهحاڵهتــی (القــه كــردن) .ڕەنگــه كهســی
ڕزگار بــوو پێویســتی بــه یارمهتــی پزیشــكی خێــرا ههبێــت .بهپێــی
سروشــتی رووداوهكــه دهزگا دیــاری دهكات ئاخــۆ پێویســتی بــه راوێــژ و
پالپشــتی یاســای ههیــه یــان ،ئهركــی دهزگایــه هــاوكاری تــهواوی هــهر
لێكۆلینهوهێــك بــكات كــه پۆلیــس ئهنجامــی دهدات.

7

ڕەچاوكردنــی بــژاردهی ڕاگرتنــی كاتــی لهكاركردنــدا :ڕەنگــه لهحاڵهتــه
ترســناكهكانی گێچهڵــی سێكســی پێویســت بــكات كــه فهرمانبــهر
بهشــێوهێكی كاتــی لــه كار كــردن رابگیرێــت ،ئهمــش تــا دهزگا و پۆلیــس
لێكۆلینــهو ئهنجــام بــدن ( ئهمــه خــۆی لــه خۆیــدا ڕێكارێكــی كاركردنــه
نــهوهك بهرزهفــت كــردن).
ڕوونكردنــهوهی ڕێكاریــه پهســندكراوهكان لــه سیاســهتهكهدا :پێویســته
سیاســهتی بهرهنگاربوونــهوهی گێچهڵــی سێكســی ،چۆنێتــی ههوڵــدان
و مامهڵهكــردن لهگــهڵ ســكااڵ لهســهر ئــهم بابهتــه لــه خــۆ بگرێــت .ئــهم
خاڵــه گرنگــه بــۆ فهرمانبــهران و بهرێوهبــهران بــۆ دووركهوتنــه لــه هــهر
نارونیــهك لهســهر چهمكــی ئــهم ڕێكاریانــه.

8
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نهێنی وپاراستنی
نهێنــی و پاراســتنی پرهنســیپێكی ئهخاقیــه لــه كهیســهكانی
گێچهڵــی سێكســیدا ،ههروهــا بــه پابهندوونێكــی یاســای
دادهنرێــت و بهشــێكه لــه ئهخاقیاتــی كاركــردن .ئامانــج و
مهبهســت لــه نهێنــی ،پاراســتنی كهســه پهیوهندارهكانــه لــه
كهیســهكانی گێچهڵــی سێكســی لهگــهڵ ئــهو زانیاریانــهی كــه لهســهر بابهتهكــه دهی
دركێنــن ،بهشــێوهێك كــه تهنهــا كهســانی پهیهوهنــدار لهنێــو دهزگا دهســتیان پێــدهگات.
پرهنســیپی پاراســتنی نهێنــی گشــت ئــهو كهســانه دهپارێزیــت كــه دووچــاری گێچهڵــی دهبــن
(شــاهێدهكان و گومانلێكــراو و بهشــی ســهرچاوه مرۆییــهكان) .ههروههــا ئــهم پرهنســیپه
هانــی ههوڵــدان لهســهر گێچهڵــی سێكســی دهدات ،چونكــه متمانــه بونیــاد دهنێــت لهســهر

ڕێكاریهكانی بهرزهفتكردن
له حاڵهتی چهسپاندن ودووپات بوونهوهی روودانی گێچهڵی سێكسی ،پێویسته لهسهر
لێكوڵهر /لیژنه ،كۆمهڵه ڕێكاریكی بهرزهفتكردن وهبرگرن ،جێبهجێكردنی بخنه ئهستۆی بهشی
سهرچاوه مرۆییهكان ،بهشێوهێك كه هاوتهریب بێت لهگهڵ سیاسیهتی ناوهخۆی دهزگا
سهبارهت به گێچهڵی.
لهكات و ساتی لێكۆلینهوهدا داوكاریهكانی قوربانی بهههند وهردهگیرێت و بریار لهسهر
سروشت وجۆری ڕێكاریهكانی بهرزهفت دهدهرێت بهپێی سهختی حاڵهتهكه .ههروها پێویسته
سهیری ڕێكاری پێشووتر بكرێت (ئهگهر وهرگیرابێت دژ به گێچهڵی) ئهمهش (ئهگهر ههبوو)،
شان بهشانی فاكتهرهكانی تر ،بهپێی سیایهتهكانی دهزگا.

دهكرێت سیاسهتهكانی دهزگا سهبارهت به بهرزهفت كردن ئهمانهی
خوارهوه له خۆ بگرێت (بۆ نمونه):
• ئاگاداركردنهوهی زارهكی ،یان نووسراو.
• دهركردن.
• ڕاگرتن له كاركردن.
• دابهزاندنی پلهی وهزیفی.
• پێبژاردنی داریی.
• كهم كردنهوهی مووچه (كرێ).
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ڕەنگــه ههندێــك جــار حاڵهتــی گێچهڵــی سێكســی ئهوهنــده ترســناك بێــت ،كــه
پێویســت بــكات كهســی تاوانبــار دهمودهســت دهربكرێــت .لهگــهڵ ئــهوهش
دا ،باشــتر وایــه ژینگــهی كاركــردن چاودێــری بكرێــت بــۆ دڵنیابــوون لــه
بهرێوهچوونــی كاری رۆژانــه بهشــێوهێكی ئاســایی و سروشــتی .شــان
بهشــانی پاراســتنی قوربانــی لــه تۆڵهســهندنهوه .پێویســته بهشــی ســهرچاوه
مرۆییــهكان قهربــووی ئــهو كهســانه بكاتــهوه كــه دهبنــه قوربانــی گێچهڵــی سێكســی و
دووچــاری زهرهرمهنــدی دهبنــهوه وهك بێبهشــبوون لــه پلــه بهرزكردنــهوه ،یــان دابهزانــدی
پلــه ،یــان لــه دهســتدانی مووچــه وكــرێ یاخــوود گواســتنهوهی بــهزۆر ،یــان كۆتــا پێهێنانــی
گرێبهســتی كاركــردن ،ئهمانــهش بهپێــی ئــهو سیاســهتهی گێچهڵــی سێكســیهی كــه دهزگا
پهیــرهوهی دهكات.

ڕێكاریهكانی سكااڵكردن
ودهربرینی مهزڵومیهت:
ئهركــی ســهر شــانی دهزگای راگهیاندنــه میكانیزمهكانــی ســكااڵ و ههواڵــدان دیــاری بــكات لهســهر
بنهمــای ئــهو سیاســهتهی كــه پهیــرهوهی دهكات ،ئــهم كارهش وا لــهو فهرمانبهرانــه دهكات كــه
دهبنــه قوربانــی گێچهڵــی سێكســی پهنــا بــۆ ســكااڵ و ههواڵــدان ببــن ،جــا چ ئــهم ههوڵدانــه بــه
شــێوهی فهرمــی ،یــان نــا فهرمــی بێــت .بــه پێــی سیاســهتی دهزگا .لــه خــوارهوه ڕێنموونــی زیاتــر
دهخهینــه روو لهســهر چۆنیهتــی ســازكردنی میكانیزمــی گونجــاو بــۆ ســكااڵ لهنیــو دهزگادا ،ئهمــش
بــۆ ڕوون كردنــهوهی ڕێكاریهكانــی ســكااڵكردن:
ڕووبهڕوبونــهوه بــهر لــه ســكااڵ ،ڕەنگــه ئــهو فهرمانبــهرهی (ئافــرهت  /پیــاو) كــه دووچــاری گێچهڵــی
سێكســی دهبێــت لــه شــوێنی كاركردنیــدا ئــارهزووی ئــهوه بــكات كــه بهشــێوهێكی راســتهوخۆ لهگــهڵ
تاوانبــار بابهتهكــه چارهســهر بــكات ،ئهمــهش لــه رێگــهی ئــاگادار كردنــهوهی بهشــێوهكی زارهكــی،
یــان نووســراو (پێــی بلێــت كــه كارهكــهی قهبــووڵ كــراوا نیــه وپێویســته بوســتێت) .لــه هــهردوو بــاردا
گرنگــه وردهكاری ڕووبهڕونهوهكــه و ئهنجامهكانــی دۆكیومێنــت بكرێــن .پێویســته خــاوهن كارهكان
لــهوه تێــى بگــهن كــه ڕووبهڕوبونــهوه لــه ههمــوو حاڵهتێــك دا ئهنجــام نادرێــت ،بهتایبهتــی لــهو
حاڵهتانــهی كــه تــهرازووی هێــز یهكســان نیــه لــه نێــوان هــهردوو ال (بــۆ نموونــه لــه وحاڵهتانــهی كــه
گێچهڵــكار سهرپهرشــتار ،یــان بهرێوهبهربێــت) ،یــان لــه وحاڵهتانــهی كــه قوربانــی ترســی ههبێــت لــه
لێكهوتهكانــی ســكااڵكهی .بۆیــه بــژاردهی ههلبژادنــی میكانیزمــی ســكااڵ ،الی قوربانیــه.
ئاشــنا بــوون بــه (زانینــی) سیاســهتهكان ،پێویســته دهزگاكان دڵنیابــن لــهوهی كــه فهرمانبهركانیــان
بهڕوونــی لــه میكانزمــی ههوڵــدان و ســكااڵ لــه نێــو دهزگا تــێ دهگــهن ،گرنگــه ئــهم میكانیزمــه بــه
رێكوپێكــی ڕوون بكرێتــهوه لهكاتــی ڕاهێنانــهكان ،یاخــود لــه كاتــی دامهزرانــدن ،یــان لــه نێوهرۆكــی
بابهتــه میدیایــه ناوهخۆیهكانــدا .بهتایبهتــی ئــهو بابهتانــهی كــه جهخــت دهكهنــهوه لهســهر سیاســیهتی
نــا لێبــووردهی ولــێ خــۆش نهبــوون بهرامبــهر گێچهڵــی سێكســی.
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فهرمانبــهری پســپۆڕ (شــارهزا) ،دهكرێــت فهرمانبــهری ڕاهێنــراو
و دیاریكــراو بــۆ چارهســهركردنی حاڵهتهكانــی گێچهلــی
دیــاری بكرێــت ،ئهمــهش بهمهبهســتی دڵنیابــوون لــهوهی
كــه قوربانــی هانــا بــۆ رێكارهكانــی ســكااڵكردنی پهیروكــراو
لهسیاســهتی دهزگا ســهبارت بــه گێچهڵــی سێكســی دهبــات.
ههروههــا بــۆ ئــهوهی فهرمانبــهر دیــاری كــراوا زانیــاری
ببخشــێت لهســهر وردهكاری ڕێكاریــهكان ،وگفتووگــۆ بــكات
لهگــهڵ قوربانــی لهســهر ههنگاوهكانــی داهاتــوو وئهنجامــهكان.
دهكرێــت ئــهم فهرمانبــهره لــه بهشــی ســهرچاوه مرۆییــهكان ،یــان
بهرێوهبهربێــت ،یــان هــهر فهرمانبهرێكــی تــری دیــاری كــراو لهالیــهن
دهزگاوه.
چوارچێــوهی كات ،بههــۆی كاریگــهری گێچــهڵ لهســهر قوربانیــهكان و حاڵهتــی
دهڕوونیــان ،باشــتر وایــه دهزگا چوارچێوهیكــی زهمهنــی دیــاری بــكات ،بــۆ ســكااڵ
وههوڵــدان .دهكرێــت دهزگا بیرۆكــهی ههوڵــدان و ئاگارداركردنــهوهی دهم و دهســت
هانبــدات ،چونكــه ئــهم پرهنســیپه دهســت یــار دهبێــت بــۆ ڕووبهڕوونــهوهی دهســت
بهجــێ ودهم و ودهســت ،لهگــهڵ ئــهوهش دا پێویســته ئاگاداركردنــهوه و ههوڵــدان
لــه ههمــوو كاتێــك بــه جیــدی وهربگیرێــت و بهپێــی بنهمــای سیاســهتهكانی دهزگا
مامهڵــهی لهگــهڵ بكرێــت.
شــاهێدهكان ،لهههندێــك حاڵهتــدا ڕەنگــه الیهنــی ســێههم هــهواڵ بــدات ،یــان
ســكااڵ بــكات لــه ســهر حاڵهتێكــی گێچهڵــی سێكســی ،لێــرهدا پێویســته فهرمانبــهری
دیــاری كــراو ئــاگاداری قوربانیهكــه بــكات و داوی چاوپێكهوتنــی لــێ بــكات .پێویســته
لهســهری وردهكاری زیاتــر لهســهر رووداوهكــه كــۆ بكاتــهوه و قوربانیهكــه هۆشــیار
بكاتــهوه لهســهر سیاســیهتی تایبهتــی دهزگا لهمــهڕ گێچهڵــی سێكســی ،ههروههــا
ئهركــی سهرشــانی ئــهو كهســهیه كــه زانیــاری بــه قوربانیهكــه بــدات لهســهر ڕێكاریــه
پهســندكراوهكانی دهزگا ســهبارهت بــه ســكااڵ تۆماركــردن.
دهرنهخســتنی ناســنامه ،دهكرێــت بریــار بدرێــت لــه ســهر هێشــتنهوهی ناســنامهی
ههواڵــدهر بهنهێنــی ،ئــهم بریــارهش لهســهر داوكاری ههواڵــدهر دهبێــت ،یــان بــۆ
پاراســتنی ،جــا چ ئــهم ههواڵــدهره خــودی قوربانیهكــه ،یــان الیهنــی ســێههم بێــت.
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مافهكانت وهك فهرمانبهر
(ئافرهت یان پیاو) لهحاڵهتی
گێچهڵی سێكسی له كار دا چییه؟
ههر فهرمانبهرێك
(ئافرهت یان پیاو)
مافی یاسای ههیه
له كاركردن له
ژینگهیەكی خاڵی له
گێچهڵی سێكسی
بهدهر له جۆره
كۆمهاڵیهتیهكهی
(جێندهركهی).

گێچهڵی سێكسی كارێكی ترسناكه
و ناكرێـت گاڵتهی لهگهڵ دا
بكرێت له الیهن فهرمانبهران ،یان
له الیهن خاوهن كارهوه.

ئهگهر ههواڵت دا لهسهر گێچهڵی سێكسی مافهكانت
ئهمانهن:
مافی مانهوه بهنادیاری(نهێنی بوون).
مافی پاراستن له تۆڵه ،بههۆی ههوڵ دانت لهسهر
گێچهڵی سێكسی لهكاردا.
مافی تێههڵچوونهوه له ههر بڕیارێك.
مافی ههبوونی نوێنهر (پارێزهر) لهههر لێكۆلینهوهێك ،یان
لهدادگا.
ئهگهر هاتوو تۆمهتبار بووبیت به گێچهڵی سێكسی مافی:
مافی رهت كردنهوهی ئهو تۆمهتانهی دهدرێته پاڵتهوه.
مافی خستنه رووی ڕووداوهكان له ڕەوانگهی خۆتهوه.
مافی تێههلچوونهوه له ههربڕیاڕێك.
مافی بریكارێتی ونوێنهرایهتی یاسای له ههر
لێكۆلینهوهێك ،یان له دادگا.
ما فی هێشتنهوهی تۆماری پیشهییت به خاوێنی ،ئهگهر
گێچهڵی سێكسیهكه لهسهرت تۆمار نهكرا.
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ههوڵدان (ئاگاداركردنهوهی) نا فهرمی:

22

پهنا بۆ ههوڵدانی نافهرمی دهبردێت لهو حاڵهتانهی كه گێچهڵه سێكسیهكه
ترسناك نیه ،یان له حاڵهتی ههبوونی ئهگهرێك كه گێچهل كار ههڵسوكهوتی
بگۆرێت دووای رووبهڕووكردنهوی به كهتنهكهی .زۆرێك له جاران ههوڵدانی
نافهرمی گفتوگۆێك له نێوان ههردوو ال دروست دهكات ،ئامانجیش لهم
گفتوگۆیه ڕاگرتنی ههڵسوكهوتی شهرانگێزانه ونهخوازراوه .زۆرێكیش له جاران
ههواڵدانی نافهرمی ڕێكاریهكانی لێكۆلینهوه له حالهتهكانی گێچهڵی سووك له
خۆ ناگرێت .دهكرێت له رێگهی ههوڵدانی نافهرمی گرفتهكان به ئهركێكی كهمتر
چارهسهر بكرێت وژینگهی كاركردن خاڵی بكات له گێچهڵی سێكسی ،ئهمهش
بهمهرجی وهستاندنی ههڵسوكهوتی شهرانگێزانه .ههوڵدانی نافهرمی نابێته هۆی
تۆماركردنی كردارهكه له تۆماری پیشهیی گێچهڵ كارهكه بۆیه لهئهنجام دا هیچ
جۆره رێكارێكی بهرزهفت ئهنجام نادرێت .دهكرێت ئهو فهرمانبهرانهی (ئافرهت
دهبن پهنا بۆ ههوڵدانی
یان پیاو) كه دووچاری گێچهڵی سێكسی
بهكهناڵه فهرمیهكان دا
نافهرمی ببن ئهگهر نهیان ویست
نافهرمی بۆ
تێپهرن ،یان ئهگهر ویستیان چارهسهرێكی
هۆكارێكی تر
گرفتكه بدۆزنهوه ،یان لهبهر ههر
بهشی
بێت ،ئهمهش له رێگهی ئاگاداركردنهوهی
سهرچاوه مرۆییهكان له حاڵتهكه ئهو كات
پێویسته لهسهر دهزگا ڕوون كردنهوه
بخاته ڕوو لهسهر میكانیزمهكانی ههوڵدانی
نافهرمی بهشێوهێكی وورد و لهسهر چۆنێتی بهرهنگار
بوونهوهی گێچهڵی سێكسی ،له ژێر رۆشنای ئهمهشدا،
بهشی سهرچاوه مرۆییهكان ڕێكاریهكانی خۆی وهردهگرێت بۆ
چارهسهركردنی حاڵهتهكه .پێویستیشه لهسهر ئهم بهشه هاوهبهشی ئهو
میكانیزمانه بكات لهگهڵ كهسی بهرامبهر .دهكرێت ئهم میكانیزمانه شتێكی وا
بێت ،وهك دهست نیشانكردنی كهسێكی تایبهت بۆ ههوڵدان وئاگاداركردنهوه له
نێو دهزگا دا ،ئهو كهسهش له الیهن خۆیهوه بهشی سهرچاوه مرۆییهكان ئاراسته
دهكات به وهرگرتنی ئهو ههنگاوانهی كه كهیسهكهی پێ چارسهر دهكرێت .له
ههندێك حاڵهت دا بژاردهی ئاگادار كردنهوهی بهرێوهبهر گونجاو نابێت ،بهتایبتی
لهو حاڵهتانهی كه خۆی ال یهنێك بێت (تاوانبار بێت) به گێچهڵ ،ئهم حاڵهتانهش
زۆر روو دهدات .بۆیه پێویسته دهزگا فهرمانبهرێك ،یان دووانی ههبێت – به پێی
قهبارهكهی  -بهرپرسیاربن له ههواڵ وسكااڵ وهرگرتن لهسهر گێچهڵی له بهشی
سهرچاوه مرۆییهكان.

لهكاتــی ســكااڵ كردنــی نافهرمــی ،پێویســته لهســهر فهرمانبــهری دیــاری كــراو لــه
وهرگرتنــی هــهواڵ و ئــاگاداری ،ئــهم ڕێكاریانــه پهیــرهو بــكات:
 دۆكیومێنــت كردنــی رووداوهكــه لهالیهنــی پهیوهنــدارهوه بهگشــت وردهكاریهكانــی،
ئهمــهش لهرێگــهی فۆرمیكــی بهتایبــهت ئامادهكــراوهوه بــۆ حاڵهتهكانــی ههوڵدانــی
نافهرمــی ،پێویســته لــهم فۆرمــه ئامــاژە بــه مێــژوو و كات و شــوێنی رووداوهكــه
بكرێــت لهگــهڵ هــهر ووردهكارێكــی تــر كــه پێویســت وگرنــگ بێت .وههروها پێویســته،
مهبهســت وئامنــج لــه ههوڵدانهكــه بــۆ قوربانیهكــه بهتهواوتــی ڕوون وزانــراو بێــت.
الیهنــی راســپرێدراوی پهیوهنــدار گفتوگــۆ لهگــهڵ قوربانیهكــه بــكات لهســهر ئــهو
ڕێكاریانــهی كــه ڕەنگــه ئاراســتهی مامهڵهكــهی پێــدا بــڕوات.
پێویســته الیهنــی پهیوهنــدار بهههوڵــدان ،ئــهو ڕێكاریانــه جێبهجــێ بــكات كــه
پێویســتن بــۆ چارهســهركردنی بابهتهكــه ،ڕەنگــه ئهمــهش ئاســانكاری بــۆ دروســت
كردنــی گفتوگــۆی راســتهوخۆ لــه نێــوان هــهردووال لهخــۆ بگرێــت ،و ئهگــهر هاتــوو
رووبهرونــهوهی راســتهوخۆ ئهنجــام نــهدرا دهكرێــت لهرێگــهی نێوهنــد گیریــهوه ئــهم
كاره بكرێــت ،ئهمــهش بــۆ گهیشــتن بــه چارهســهری.
پێویســته الیهنــی پهیوهنــدار بهههوڵــدان ،ئــاگاداری گێچهڵــكار بكاتــهوه كــه ســكااڵی
لهســهره و سیاســهتی دهزگاكــهی لهســهر گێچهڵــی سێكســی بــۆ راڤــه بــكات .شــان
بهشــانی ڕێكاریهكانــی ههوڵــدان.
پێویســته الیهنــی پهیوهنــدار بهههوڵــدان دهرفهتێــك بــدات بــه گومانلێكــراو
(تاوانبــار) كــه دیدگــه و بۆچونــی خــۆی ڕوون بكاتــهوه لهســهر رووداوهكــه.
پێویســته الیهنــی پهیوهنــدار بهههوڵــدان ،ناســنامهی نهێنــی ههرێــك لــه قوربانــی
وگێچــهڵ كار بپارێزێــت لهگــهڵ وردهكاریــكان.
پێویســته الیهنــی پهیوهنــدار بهههوڵــدان ،بهدواداچــوون بــۆ ئهنجامــهكان
وپێشــهڤهچوونهكان لــه ههڵســوكهوتی تاوانبــار بهرامبــهر بــه قوربانــی بــكات.
پێویســته الیهنــی پهیوهنــدار بهههوڵــدان ،ڕاپۆرتــی خــۆی بخاتــه بهردهســت دهزگا،
لهگــهڵ راســپاردهكانی بــۆ پاراســتنی قوربانــی لــه تۆڵــه.

ڕەنگه پێویستی ههبێت بۆ چاودێریكردنی ژینگهی كاركردن بۆ
ماوهیهك ،ئهمهش بۆ جێبهجێكردنی ئهو بریارانهی كه وهرگیراون،
بۆ دڵنیا بوون لهوهی كه قوربانیهكه دووچاری هیچ جۆره
توڵهسهندهوهیهك نابێت .ڕەنگه له زۆر حاڵهت دا ههوڵدانی نافهرمی
گونجاو نهبێت بۆ چارهسهركردنی گێچهڵی سێكسی ،بهتایبهتی ئهگهر
هاتوو گێچهڵكارهكه بهرێوهبهر ،یان سهرپهرشتیاری قوربانیهكه بێت.
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ههوڵدانی فهرمی:
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ســكااڵی فهرمــی ئاراســتهی دهزگای میدیایــی دهكرێــت ئهگــهر هاتــوو
ســكااڵی نافهرمــی ســوود و ئهنجامــی نهبــوو لــه وهســتاندنی
گێچهڵــی سێكســی ،یــان ئهگــهر كهســهكه ئــارهزووی ههبــوو لــه
گرتنهبــهری ههنــگاوی جیــدی بهرامبــهر بــه گێچهڵكارهكــه ،لــهم
حاڵهتــهدا گشــت بهڵگــهكان پارێــزراو دهبــن بــه شــێوازێكی نهێنــی ولــه
كاتــی پشــت راســتبوونهوهی رهفتارهكــهی ئامــاژە بــه گێچهڵكاریكــه
دهكرێــت لــه تۆمــاری پیشــهییكه .ســكااڵی فهرمــی لێكۆلینــهوهی
لهســهر ئهنجــام دهدرێــت لــه الیــهن زیاتــر لــه كهســێكهوه لــه نێــو
دهزگا .دهكرێــت ئــهم ســكااڵ فهرمیــه عاقیبــهت و ئهنجامــی جیــدی
لهســهر گێچــهڵ كارهكــه ههبێــت بهپێــی رادهی ترســناكی كردارهكــهی.
پێویســته ههوڵــدان لهســهر گێچهڵــی سێكســی ومیكانیزمهكانــی بــه
وروودهكاریــهوه ڕوون بكرێنــهوه لــه سیاســهتی ناوهخــۆی دهزگا و
گهشــتناندنی بــۆ بكرێــت لــه نێــو فهرمانبــهران دا (ئافــرهت وپیــاو).
ههندێــك جــار پێویســت نــاكات قوربانیــان گێچهڵــی سێكســی بــه
كهناڵــه نافهرمیهكانــدا تێپــهرن بــهر لــه كهناڵــه فهرمیــهكان .لهگــهڵ
تۆماركردنــی ســكااڵی فهرمــی لــه بهشــی ســهرچاوه مرۆییــهكان
لــهدهزگادا لهالیــهن فهرمانبــهری تایبهتمهنــد ئــهو ســكااڵیه بــه
ســكااڵیكی فهرمــی وپابهنــد كــراو دادهنرێــت .دهكرێــت ڕاپۆرتــی
فهرمــی راســتهوخۆ لهالیــهن قوربانیــهوه بهرزبكرێتــهوه یــان
بنێردرێــت بــۆ فهرمانبــهری دهستنیشــان كــراو لــه بهشــی ســهرچاوه
مرۆییــهكان .پێویســته لهســهر بهشــی ســهرچاوه مرۆییــهكان دهســت
بهجــێ ولهگــهڵ ســاتی پێشــكهش كردنــی ئــهم ســكااڵیه لێكۆلینــهوه
ئهنجــام بــدات ،یــان لیژنهێكــی لێكۆلینــهوهی ناوهخــۆی دهســت
نیشــان بــكات لــه بهشــهكهی ،یــان لــه فهرمانبهرانــی دهزگا .گرنگــه
بااڵنســی نێــوان رهگــهزهكان لــهم لیژنهیــه پارێــزاو بێــت.

لهگــهڵ دهســت پێكردنــی لێكۆلینــهوه ،لیژنهكــه ،یــان ئــهو كهســهی لێكۆلینــهوه ئهنجــام
دهدات پێویســتی بــه مانــه دهبێــت:
 داوهت كردنی قوربانی گێچهڵی ،بۆ ئهنجامدانی چاوپێكهوتن لهگهڵی دا.
 داوهت كردنی گومان لێكراو بۆ ئهنجامدانی چاوپێكهوتن لهگهڵی دا.
 خستنه رووی بۆ چوونهكان لهسهر رووداوهكه ،له الیهن ههریهك له قوربانی و
گومان لێكراوهوه.
ڕوون كردنهوهی ئهو سیاسهتانهی كه دهزگا پهیرهوی دهكات لهسهر گێچهڵی
بۆ ههرێك له قوربانی و گومان لێكراو لهگهڵ راڤه كردنی چۆنێتی بهرێوه چوونی
لێكۆلینهوه.
دهستنیشان كردنی راستی گێچهڵیهكه.
نوسینی راپۆرتێك لهسهر رووداوهكه و خستنهرووی پێشنیازهكان لهسهر
ڕێكاریهكانی چارهسهركردنی بابهتهكه وچۆنێتی گهیشتن به داد پهروهری بۆ
قوربانیهكه.
ئاگادار كردنهوهی ههردوو ال لهسهر ئهنجامی لێكۆلینهوه.
دهستبهركردنی جێبهجێكردنی راسپاردهكان.
پاراستنی نهێنی به درێژای پرۆسهی لێكۆلینهوه.
دڵنیابوون له پاراستنی قوربانی گێچهڵی سێكسی له ههر دهرهاوێشتێك و
ئهنجامێك وهك تۆله ،لهئهگهری روودانی.
له حاڵهتێك دا ئهگهر لیژنهی لێكۆلینهوه نهگهیشت به بریارێك له سهر روودان یان
ڕوونهدانی گێچهڵیهكه ،پێویسته لهسهر لێكۆلهرهوهكان پێشنیازی خۆیان بهرز بكهنهوه
له سهر ئهو ڕێكاریانهی كه زهروره وهربگیرێن بۆ بهردهوامی و باش رۆیشتنی كار .ئهم
پێشنیازانه بهپێی سروشتی ههر حاڵهتێك دهبێت ،بۆ نمونه ئهگهر ههردووال هاوهڵ
بوون له بهشێك دا ،ڕەنگه دهزگا بریار بدات قوربانیهكه بۆ بهشێكی تر بگوازتهوه
ئهمهش بۆ ئهوهی دووچاری ههست كردن به نامورتاحی نهبێت له
رێگهی بهركهوتنی رۆژانه به گومان لێكراو .ههروهها ڕەنگه دهزگا بریار
بدات كه چاودێری ههڵسووكهتی گومان لێكراو بكات بۆ ماوهێكی
دیاركراو بۆ هێشتنهوهی ژینگهی كاركردن بهئارامی .له حاڵهتێك
دا ئهگهر قوربانی ههستی به داد پهروهری نهكرد لهم پرۆسهیه،
یان ئهگهر هاتوو ئهو ڕێكاریانهی كه دژ به تاوانبار وهرگیرا گونجاو
نهبوو (بهرای قوربانیهكه) بهتایبهتی له حاڵهتهكانی دهست
درێژی سهخت ،یان ئهگهر قوربانیهكه رازی نهبوو لهسهر چۆنیتی
مامهڵهكردنی دهزگا لهگهڵ ئهو سكااڵیهی كه پێش كهشی
كردووه ،ئهو كات دهتوانێت پهنا بۆ داد گا ببات ورێكاره یاسیهكان
پهیرو بكات تا به پێی یاسا مامهڵهی لهگهڵ بكرێت .دادگا ئهم جۆره تاوانه
سێكسی ودهست درێژیانهی كه پهیوهندیان به القهكردنهوه ههیه ئاراستهی
دادگا كاركانی عێراقی دهكات ،ئهوكات مامهڵهی سزای جینائی لهگهڵ دهكرێت
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ولهحالهتی چهسپاندی تاوكهنهكه سزاكه به گرتن وبهند دهبێت.

ئهو پاڵپشتیه چییه كه
پێویسته پێشكهش به
فهرمانبهر(ئافرهت یان پیاو)
بكرێت له الیهن دهزگاوه؟
گێچهڵی سێكسی تهنها كهیسێكی یاسایی ،یان جینائی نیه ،ڕەنگه كاریگهریه
سۆزداری وجهستهی وپیشهیهكانی ئهم كرداره لهسهر كهسهكه دوچاری
نارهحهتی زۆر و درێژخانی بكات ئهمهش (له زۆربهی حاڵهتهكان دا) ،لهوانهیه
ئهو كهسهی دووچاری گێچهڵی سێكسی دهبێت پێویستی به شێوازێك له
شێوازهكانی پاڵپشتی ههبێت ،ئهو خۆی بهتهنیا دهزانێت چ جۆره پاڵپشتێكی
پێویسته و بۆ ماوهی چهند .ڕادهی ئهو پالپشتیهی كه بهو فهرمانبهره
(ئافرهت یان پیاو) دهدرێت (كه دووچاری گێچهڵی سێكسی دهبێت ) بهنده به
و سهرچاوانهی كه دهزگا فهراههمی دهكات ،لهگهڵ ئهوش دا ههندێك جۆر له
پاڵپشتی خهرجی زۆری ناوێت ،پاڵپشتی پیشهی ئهمانه له خۆ دهگرێت:

مۆڵهتی به موچهو وبێ موچه.
كاركردن به نیو دهوام ،یان بۆ ماوهیهكی كورتتر.
هاوبهشی لهكار.
كاركردن لهماڵهوه.
رێنماییكردن.
لــه حاڵهتێــك دا ئهگــهر دهزگا ســهرچاوهی زیاتــری ههبێــت ،دهكرێـــت خزمــهت
گوزاری پاڵپشــتی زیاتر وگشــتگیرتر فهراههم بكات ،وهك:
پێشكهش كردنی راوێژ.
چاودێری پزیشكی.
نوێنهرایهتی یان راوێژی یاسایی.
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خۆ پارێزی له گێچهڵی له دهزگاكانی ڕاگهیاندن

لهبــهر ئــهوهی رووداوهكانــی گێچهڵــی سێكســی گــران ئهوهســتێت لهســهر دهزگاكان
وفهرمانبــهران (بهشــێوهێكی یهكســان) .پێوســته پــهره بــه كهلتورێــك بــۆ بههێزكردنــی
ژینگهێكــی ئــارام ومیكانیزمــی دهســت تێــوهردان و ڕاهێنــان لــه بهرنگاربوونــهوهی گێچهڵــی
سێكســی بدرێــت.

دهكرێت دهزگاكانی راگهیاندن كۆشش بكهن بۆ خۆ پارێزی له گێچهڵی.
ئهمانهی خوارهوه چهند پێشنیارێكن بۆ ئهم مهبهسته:
• ههڵســهنگاندن بــۆ تێگهیشــتنی فهرمانبــهران لــه ســهر گێچهڵــی سێكســی بــه شــێوهێكی
ڕوون لــه شــوێنی كاردا :ڕەنگــه ئهمــهش پێویســتی بــه ئهنجامدانــی ڕاپرســی ههبێــت
لــه ئاســتی دهزگا دا ،ئهمــهش یارمهتــی خــاوهن كارهكان دهدات بــۆ ههڵســانگاندنی
تێگهیشــتنی فهرمانبــهران بــۆ ئــهو كردارانــهی كــه ڕەنگــه بــه گێچهلــی سێكســی دابنرێــت لــه
شــوێنی كاركــردن ،لهگــهڵ رێكخســتنی خولــی ڕاهێنــان بهپێــی پێداویســتی فهرمانبــهران.
• ڕوون كردنــهوهی سیاســهتی دهزگا (بهڕوونــی) لهمــهڕ گێچهڵــی سێكســی :ئهمــهش لــه
قۆناغــی دامهزرانــدن و بیرخســتنهوهی وهرزی بــۆ فهرمانبــهران لــه نێــو دهزگا دا .ههروههــا
دهزگاكان ههڵســن بــه ئهنجــام دانــی كهمپیــن بــۆ بهرزكردنــهوهی ئاســتی هۆشــیاری لــه
پێناســهكردنی گێچهڵــی سێكســی و نموونــه بهێننــهوه بــۆ یارمهتیدانــی فهرمانبــهران لــه
دهســت نیشــان كردنــی كرداركــه بــه شــێوهێكی بــاش تــر لــه كاتــی روودانــی دا.
• جێبهجێكردنــی خوولــی رێكخــراو لهســهر گێچهڵــی سێكســی:ئهمهش لهرێگــهی
رێكخســتنی ڕاهێنــان لهســهر گێچهڵــی سێكســی بــۆ فهرمانبــهران و كارمهندانــی دهزگا
بهشــێوهێ ســااڵنه ،دهكرێــت دهزگا هانــا بــۆ شــارهزایان ببــات لــه بــواری ڕاهینــان ســهبارهت
بــه گێچهڵــی سێكســی یاخــو داوای یارمهتــی لــه رێكخراوهكانــی كۆمهڵگــهی مهدنــی
پهیوهنــدار بــهو بــواره بــكات.
• ئامادهكردنــی ڕاپۆرتــی ســااڵنه لهســهر گێچهڵــی سێكســی لــه شــوێنی كاردا :دهكرێــت
دهزگا ڕاپۆرتێكــی ســااڵنه دهربــكات كــه تیایــدا ئامــاژە بــه حاڵهتهكانــی گێچهڵــی سێكســی
تۆمــار كــراوا بــكات ،لهههمــان كات دا دهكرێــت لــهم ڕاپــۆرت ئامــاژە بــه ســهركهوتنهكانی
دهزگا لــه چارهســهركردنی حاڵهتهكانــی گێچهڵــی سێكســی تۆماركــراو بكرێــت ،ئهمــهش
بــۆ جهخــت كردنــهوه لهســهر جدیهتــی دهزگا لــه چارهســهر كردنــی گێچهڵــی .ههروههــا
دهكرێــت ڕاپۆرتــه ئامارهكانــی گێچهڵــی سێكســی لــه شــوێنی كاردا و كاریگهرهكانــی لهســهر
قوربانیــهكان لــه خــۆ بگرێــت .گونجــاوه كــه سیاســیهتی دهزگا لهمــهڕ گێچهڵــی سێكســی
هاوپچــی ئــهم ڕاپۆرتــه بكرێــت.
• پێویســته دهزگا میكانزمێكــی ڕوونــی ههبێــت لــه سیاســهتی بهرهنگاربوونــهوه گێچهڵــی
لــه پاڵپشــتی كردنــی قوربانیــان كاتێــك هانــا بــۆ دادگا دهبــهن ،وهك فهراههمكردنــی
دۆكیومێنــت وبهڵگــهی بهردهســت بــۆ پاڵپشــتی كهیســهكه ورێگــه نهگرتــن لــه شــاهێدهكان
بــۆ پێشــكهش كرنــی وتهكانیــان و پارســتنیان لــه ههرهشــه و تۆڵــه لــه الیهنــی تاوانبــارهوه،
یــان هــهر نارهحهتیێكــی تــر كــه ڕەنگــه دووچــاری ببنــهوه لــه ئهنجامــی ئــهم كارهدا.
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سهرچاوهكان
 .1گێچهڵــی سێكســی لــه ژینگــهی كاری عێراقــی – رهغــهد قاســم،
لێكۆلــهر وچاالكوانــی مهدهنــی -بهغــدا – ســهنتهری بهیــان بــۆ دیراســات
/https://www.bayancenter.org/2019/02/5132
ووپاندانــان.
 .2ڕاپۆرتــی ســااڵنه لهســهر سیاســهتهكان وپرۆســهكان وڕێكاریهكانــی
رێكخــراوی ( )FAOبــۆ خــۆ پارێــزی لــه گێچهڵــی وگێچهڵــی سێكســی وخــهراپ
بهكارهێنانــی دهســهاڵت ،لــه نێویشــی دا لێكۆلینهوهكــی دیاریكیــراوی
سێكســی لهســهر رهزامهنــدی فهرمانبــهران – خوولــی ســهد و شێســت
وســێههم –رۆمــا –  -6 2كانونــی یهكــهم http://www.fao.org/3/.2019
nb183ar/nb183ar.pdf
 .3دۆكیومێنتــی بنهماكانــی ههڵســوكهوت بــۆ رێگــری لــه گێچهڵــی ،لــه
نێویشــی دا گێچهڵــی سێكســی لــه بۆنهكانــی نهتــهوه یهكگرتــووهكان.
https://www.un.org/management/sites/www.un.org.management/files/un-system-model-code-conduct-ar.pdf
 .4گێچهڵی سێكسی له میدیا.
http://www.womeninnews.org/ckfinder/userfiles/files/Sexual%20Harassment%20Handbook_AR_V4_FINAL.pdf
 .5چارهسهركردنی گێچهڵی سێكسی له شوێنی كاركردن له لوبنان
https://womeninleadership.hivos.org/assets/2020/03/%D8
%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%80%D8%A7%D
8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%80
%D9%91%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A
C%D9%86%D8%B3%D9%80%D9%8A-.pdf
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املقدمة
32

من أهم التحديات التي تواجها املرأة يف بيئة العمل هي التعرض
للتح ّرش واالبتزاز الذي يجعلها بني خيارين أسهلهام صعب :إما
السكوت والرضوخ ،وإما ترك العمل  .إن التحرش الجنيس يف العمل
هو أحد أشكال التمييز الجنيس غري القانوين  ،إذ يعرف قانون العمل
العراقي رقم ( )37لسنة ( )2015التحرش الجنيس بأنه “ :أي سلوك
جسدي أو شفهي ذي طبيعة جنسية  ،أو أي سلوك آخر يستند إىل
وميس كرامة النساء والرجال ،ويكون غري مرغوب وغري
الجنس ّ ،
معقول ،ومهيناً ملن يتلقاه ؛ ويؤدي إىل رفض أي شخص أو عدم
خضوعه لهذا السلوك -رصاح ًة أو ضمناً-؛ التخاذ قرار يؤثر عىل
وظيفته .وتحظر املادة  10من قانون العمل العراق «التحرش الجنيس
يف االستخدام واملهنة سواء كان عىل صعيد البحث عن العمل ،أو
التدريب املهني ،أو التشغيل ،أو رشوط وظروف العمل .كام يحظر أي
سلوك آخر يؤدي إىل إنشاء بيئة عمل ترهيبية ،أو معادية ،أو مهينة
ملن يوجه إليه هذا السلوك».
وع ّرفت اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء عىل العنف
والتحرش يف العمل لعام  2019التحرش بأنه “ :مجموعة السلوكيات
واملامرسات غري املقبولة أو التهديدات املرتبطة بها ،سواء حدثت مرة
واحدة أم تكررت ،تهدف أو تؤدي إىل إلحاق رضر جسدي أو نفيس
أو جنيس أو اقتصادي ،وتشمل التحرش عىل أساس النوع االجتامعي
”.وعىل الرغم من وجود مواد قانونية ملكافحة التحرش يف قانون
العمل إال أن التحرش يع ُّد أحد املعوقات التي تواجه النساء يف بيئة
العمل  ،إذ يتعرض الكثري منهن إىل مضايقات من قبل املدير ،أو
الزمالء  ،أو العمالء الذي يتم التعامل معهم.
ان الكثري من املؤسسات االعالمية تفتقر سياسة واضحة تعرف

املوظفني بحقوقهم وما اإلجراءات التي يجب اتباعها عند تعرضهم
ملضايقات .وهناك ضعف حقيقي يف تفعيل القوانني والتعليامت يف
املؤسسات االعالمية .ويعود السبب الرئيس لعدم اإلفصاح عن مثل
هكذا حاالت إىل عدم اطالع املرأة بحقوقها الدستورية والقانونية
التي تخصها يف العمل كام إن الكثري من النساء يفضلن الصمت عىل
اإلبالغ بسبب ثقافة املجتمع وبسبب تحفظ الكثري منهن بسبب
العادات والتقاليد .
وعليه قامت منظمة انرتنيوز من خالل مرشوع اصواتنا وبالرشاكة
مع منظمة أوان للتوعية وتنمية القدرات بالعمل عىل هذه الظاهرة
وتنفيذ عرشة طاوالت مستديرة يف جميع انحاء العراق شملت
اعالميني واخصاء قانونيني ومؤسسات اعالمية ونقابية وناشطني ومن
مفوضية حقوق االنسان املستقلة ومنظامت مجتمع مدين لتشجيع
النقاش حول املبادئ التوجيهية األخالقية لوسائل اإلعالم حول
كيفية اإلبالغ عن العنف القائم عىل اساس النوع االجتامعي ضد
االعالميات ومعالجة املضايقات لهن يف املؤسسات االعالمية وتأثريها
عىل املوظفات ومناقشة العنف واملخاطر التي تواجهها الصحفيات
يف وسائل اإلعالم وبالنتيجة كرضورة ملحة للتوصيات التي طرحت
تم اعداد هذا الدليل ملناهضة التحرش يف املؤسسات اإلعالمية.
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ملن هذا الدليل

؟

تم تصميم هذا الدليل لكل من أصحاب
العمل واملوظفني/ات يف وسائل اإلعالم
حيث سيساعد هذا الدليل عىل :

• فهــم االلتزامــات املهنيــة والقانونيــة لحاميــة املوظفــني  /ات
مــن التحــرش الجنــيس يف العمــل
• معرفة كيفية تحديد التحرش الجنيس يف املؤسسة
• التمكــن مــن تحديــد املوظفــني/ات األكــر عرضــة للتحــرش
الجنــيس
• وضع سياسة تنظيمية تعنى بالتحرش الجنيس
• تطويــر االجـراءات الوقائيــة للتصــدي للتحــرش الجنــيس داخــل
املؤسسة
• تطوير إجراءات التعامل مع شكاوى التحرش الجنيس
• وضــع اســرتاتيجيات لتقديــم الدعــم للموظفــني/ات الذيــن/
اللــوايت تعرضــوا/نَ للتحــرش الجنــيس

34

ملاذا تحتاج
املؤسسات االعالمية
ملواجهة التحرش الجنيس؟

عنــــد التعامــــل مــع التحـرش الجنســي فــي مــكان العمــل مــن املهــم أن يفهــم
أصحــــاب العمــــل أثــــر التحــرش الجنســي علــــى الضحايــــا واملؤسسة واملجتمــع
ككل.
تشــري املراجــع البحثيـة إلــى أن التحــرش الجنســي لــه تأثيــر ســلبي علــى صحــة
الضحيــة مبــا فــي ذلــك انخفــاض الرضــا الوظيفــي وانخفــاض اإلنتاجية وتراجــع
األداء واملخاطــــر الصحيـــة الناجمــــة عــــن ارتفــــاع مســــتويات التوتــــر ومشــــاعر
اإلذالل وتدنــــي احتـــرام الــــذات وبالتالــــي فــــإن أصحــاب العمــــل يعانــون مــن
خســائر ناتجــة عــن التحــرش الجنســي مبــا فــي ذلــك معدالت تغيــر املوظفيــن
وانخفــــاض اإلنتاجية والســــمعة الســيئة والتكاليــــف القانونيــة املحتملــة .إضافــة
إلــى مــا ســبق أن عــدم معالجــة حــوادث التحــرش الجنســي فــي مــكان العمــل
قــــد يســــاهم فــي زيــادة الحواجــز التــي تحــــول دون وصول النساء إلــى ســوق
العمــل باإلضافة إلــى الحواجــز االجتامعية والثقافيــة التــي تحــد مــن دور املــرأة
فــي القطــاع الخــاص واالفتقار إلــى سياســات تنظيميــة تدعــم املــرأة فــي مــكان
العمــل وتحميهــا مــن املامرســات التمييزيـة والتحــرش الجنســي وغريهــا.
كمــا أن عــدم تقديــم الدعــم للضحايــا ملواجهــة التحــرش الجنســي يكــرس إلقــاء
اللــــوم علــــى الضحيــة ويســاهم فــي تعزيــز ثقافــة الصمــت إزاء التحـرش .ومن
مــــن املهــــم أيضــاً تحديــد الشــــخص الــذي يخضــع للحاميــــة مبوجــب سياســة
التحــرش الجنســي التــي تتبعهــا املؤسسة ويشــمل ذلــك املوظفيــن واملتدربيــن
واملتطوعيــن واملتقدميــن للوظائــف .
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ما الذي يعترب «مكان العمل»؟
عنــــد وضــــع سياســات للمواجهــة التحــرش الجنســي فــي مــكان العمــل مــن املهــم
تعريــــف حــــدود مــــكان العمــل الــــذي ميتــد إلــى مــــا وراء املكتــــب .قــد يتضمــن
مــــكان العمــــل أي مســاحة تنفــذ فيهــا الوظائــــف واملهــام املتعلقــة بالعمــل .ومكان
العمــل هــو أي مــكان يقــوم فيــه املوظــف بعملــه يف ســياق وســائل اإلعــالم  ،يشــمل
“مــكان العمــل” مــا يــي:

املساحات داخل املؤسسة :املكتب أو غرفة األخبار أو موقع انشاء املحتوى
املساحات خارج املؤسسة :يف امليدان خالل إجراء البحوث واملقابالت
املســاحات عــرب اإلنرتنــت:

أي منصــة رقميــة يســتخدمها املوظفــون للتواصــل مــع اآلخريــن فيــام يتعلــق

بعملهم
األحداث املتعلقة بالعمل :املؤمترات ورحالت العمل وجلسات التدريب
األحداث االجتامعية التي تنظمها املؤسسة االعالمية.
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ما هو التحرش الجنيس يف العمل؟

التحــرش الجنــيس هــو تــرف عــدايئ
وغــري مرغــوب بــه ذو طبيعــة جنســية
ينتهــك كرامــة الشــخص ويشــعرهم
باإلهانــة أو الرتهيــب أو التهديــد .ميكــن
أن يكــون النســاء والرجــال عــىل حــد
ســواء عرضــة لفعــل التحــرش الجنــيس
يف العمــل بالرغــم مــن أن النســاء
عــادة مــا يكــن أكــر عرضــة للتحــرش
 ,وعــادة مــن يقــوم بالتحــرش أمــا مــن
املرشفــني أو املــدراء أو زمــالء العمــل
واألقــران باإلضافــة اىل األشــخاص غــري
املوظفــني مثــل الضيــوف واألشــخاص
الذيــن تجــرى معهــم املقابــالت .يتخــذ
التحــرش الجنــيس أشــكاالً عديــدة .ميكــن
أن يحــدث مــرة واحــدة أو أن يتكــرر
كــام ميكــن أن يكــون رصيحــا
مــام يجعــل التعــرف عليــه
ســهال أو مخفيــا مــام
يجعــل التعــرف عليــه
أكــر صعوبــة.
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؟

ماالترصفات
التي تعترب تحرشا جنسيا

قامئــة األمثلة هذه ليســت شــاملة فــأي ترصف
جنــيس غــري مرحــب بــه ويجــده الشــخص
اآلخــر مســيئا ميكــن اعتبــاره تحرشــا جنســيا.

1
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الترصفات الجسدية

• االعتداء او محاولة االعتداء الجنيس  -وهو اعتداء جسدي
ذو طابع جنيس ،ويتض ّمن اللّمس الجنيس أو االغتصاب.
• تقبيل شخص آخر بدون موافقته.
تحسس أو مداعبة األعضاء
• اللمس غري املرغوب به أو ّ
الحميمة لشخص آخر.
• اللمس غري املرغوب به لجسد شخص آخر.
• تدليك عنق غري مرغوب به.
• االمساك غري املرغوب به ليد شخص آخراو الطلب غري
املرغوب به لنوايا جنسية.

2

الترصفات
اللفظية

3

الترصفات
غري اللفظية

• الرسائل النص ّية غري املرغوب بها ورسائل الربيد اإللكرتوين والرسائل
واملنشورات عىل مواقع التواصل االجتامعي واملكاملات الهاتفية أو أية
رسائل أخرى ذات طبيعة جنسية.
• مالحظات ذات ايحاءات جنسية.
• تعليقات شخصية وفضولية حول مالبس شخص آخر ومظهره الجسدي.
• اصدار أصوات تقبيل.
• املجامالت الفضولية مبا يف ذلك التصفري ذو طابع جنيس.
• أسئلة شخصية غري مرغوب بها عن حياة شخص آخر أو تاريخه
االجتامعي أو الجنيس.
• أسئلة غري مرغوب بها حول النزوات الجنسية.
• مزاح غري مرغوب به من خالل الدعابات ذات الطبيعة الجنسية.
• القصص الجنسية غري مرغوب بها.
• ارسال دعابات جنسية عرب الربيد اإللكرتوين أو وسائل التواصل
االجتامعي.

• االخرتاق املتكرر للمساحة الشخصية.
• النظر لشخص آخر من األعىل اىل األسفل.
• التحديق.
• اإلمياءات الجسدية ذات الطابع الجنيس.
• تعابري الوجه ذات الطابع الجنيس مثل الغمزة أو لعق الشفاه أو
التقبيل عن بعد.
• مالحقة شخص آخر أو تت ّبعه.
• سد الطريق أمام شخص آخر.
• الهدايا الشخصية غري املرغوب بها.
• عرض ملصقات أو تقوميات سنوية أو أشياء ذات طابع جنيس.
• مشاهدة املواد اإلباحية علنا.
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مسئولية
املؤسسة االعالمية تجاه
مكافحة التحرش
من واجبات املؤسسة االعالمية أن تقدم ملوظفيها بيئة
عمل خالية من التحرش الجنيس كالتزام قانوين.
ينتهك التحرش الجنيس حق الناس باملساواة الجندرية
والحياة والحرية  ،كام ينتهك الحق يف مامرسة أي
مهنة مبا يف ذلك مهنة الصحافة .لذلك عىل السياسات
واالجراءات الخاصة باملؤسسة والتي تُعنى بالتحرش
الجنيس ان تستند عىل القوانني الوطنية يف حامية
موظفيها من التحرش  ,فاملؤسسة تتحمل املسؤولية
القانونية عن فعل التحرش الجنيس الذي يحدث
داخل املؤسسة االعالمية لذلك يجب أن تكون لكل
مؤسسة اعالمية سياسات رادعة ملكافحة التحرش
تتضمن اجراءات االبالغ واليات تقديم الشكاوى ونوع
العقوبات واليات الوقاية وتكون تلك السياسات
واضحة ومعروفة للموظفني داخل املؤسسة االعالمية .
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وضع تدابري وقائية لتفادي حدوث التحرش الجنيس
وضع اجراءات مناسبة للتعامل مع قضايا التحرش الجنيس داخل املؤسسة مهنيا
ووفقا للقانون

لذلك يقع عىل عاتق املؤسسة
االعالمية القيام بكل ما ميكن القيام به
للتأكد من أن أفعال التحرش الجنيس
ال تحدث يف داخل املؤسسة من خالل:

إن سياسة التحرش الجنيس هي مجموعة من التعريفات واالجراءات والخطوات
واملفصلة ملساعدة املؤسسات اإلعالمية عىل الوقاية من حاالت التحرش
العملية
ّ
الجنيس ومعالجتها .هناك فوائد أخرى لسياسة مناهضة التحرش الجنيس الجيدة
وهي توضيح ما يتض ّمنه فعل التحرش الجنيس فضالً عن عواقبه مام قد يكون رادعاً
فعاالً ,كام أن توفري الحامية واإلجراءات الواضحة قد يساعد املوظفني عىل اإلبالغ
عن حاالت التحرش الجنيس.يجب أن تكون سياسة مناهضة التحرش الجنيس وثيقة
مكتوبة ويجب تقدميها بلغة بسيطة وسهلة االستخدام  .من املستحسن أن يراجعها
محامي املؤسسة للتأكد من أنها سليمة من الناحية القانونية ومناسبة يف السياق
الوطني .وعليه يستوجب تنوير جميع موظفي وموظفات املؤسسات االعالمية
بوجود هذا الدليل حال التحاقهم باملؤسسة واثناء عملهم فيها .
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يجب أن تتضمن هذه السياسة
بنودا أو فقرات متعلقة مبا يي:

عدم التسامح تجاه التحرش الجنيس
• االلتزام بسياسة
وين لسياسة مناهضة التحرش الجنيس
• األساس القان
• األطراف املعني
العمل ) وأي مصطلحات ذات صلة
• خطة التنفيذ
طلحات (التحرش الجنيس ) و (مكان
• التعريفات القانونية ملص
الترفات التي تُع َترب تحرشً ا جنسيًا
• أمثلة حول ّ
وظف )مبا يف ذلك حق املتهم يف الرد(
• حقوق امل
• مسؤوليات املدير
رسيّة
• ال ّ
التعامل مع حاالت التحرش الجنيس
• الشخص أو الهيئة املسؤولة عن
ت الشكاوى :غري الرسمية  ،الرسمية
• إجراءا
• النتائج والتدابري التأديبية
• االستئناف
• االدعاءات الكاذبة
• الدعم
األخبار واملكاتب واملساحات العامة
رفة
غ
يف
رية
الب
واد
وامل
ت
يجب أن تتضمن العقود بند خاص
• عرض املستندا
رش الجنيس يف عقود املوظفني ،حيث
تح
• ادراج بند يُعنى بال
وبسياسة املؤسسة يف عدم التسامح
ؤسسة يف مناهضة التحرش الجنيس
بالتزام املوظف بسياسة امل
التحرش الجنيس داخل بيئة العمل.
تجاه
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يحتاج املوظفون يف املؤسسة االعالمية إىل معرفة :
معرفــة السياســة الخاصــة باملؤسســة ملناهضــة التحــرش الجنــيس سيســاعد املوظفــني عــىل تحديــد
الفــرق بــني الســلوك املالئــم والســلوك غــري املالئــم ،والــذي مــن املحتمــل أن يقلّــل مــن حــاالت
التحــرش الجنــيس  ,حيــث تشــجع الخطــوات الواضحــة ووســائل الحاميــة املوضوعــة املوظفــني
عــىل تقديــم الشــكاوى يف حــال تعرضــوا للمضايقــات والحــد مــن التحــرش الجنــيس يف املؤسســة
التــي يعملــون بهــا  ،لذلــك عــىل املوظفــني أن يكونــوا عــىل درايــة ب :

• ما هو التحرش الجنيس يف العمل
• حقوقهم كموظفني
• ما هي النتائج املحتملة لكال الطرفني.
• أن املؤسسة ملتزمة بسياسة عدم التسامح يف قضايا التحرش
• ما هي السياسات واالجراءات املتبعة للتعامل مع حاالت التحرش الجنيس
• كيفية تقديم شكوى يف حال تعرضوا هم أو شخص آخر للتحرش الجنيس داخل املؤسسة

رفع مستوى الوعي بني العاملني يف املؤسسات االعالمية يكون من خالل:

1

تزويد جميع املوظفني الحاليني والجدد بنسخ من سياسة مناهضة
التحرش الجنيس.

2

تجريب جميع املوظفني الحاليني والجدد عىل سياسة مناهضة
التحرش الجنيس يف املؤسسة.

3

تنظيم تدريب التوعية حول ماهية التحرش الجنيس يف
مكان العمل.
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كيفية
التعامل مع شكاوى التحرش الجنيس

تحتاج املؤسسة إىل مبادئ وإجراءات واضحة للتعامل
مع حاالت التحرش الجنيس .فيام يي بعض النقاط
األساسية التي يجب أخذها بعني االعتبار:

1
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معالجــة جميــع الشــكاوى بشــكل جــدي :يجــب أن تؤخــذ شــكاوى التحــرش الجنــيس عــىل
محمــل الجــد ويجــب التعامــل معهــا بــأرسع وقــت ممكــن.

2

اعتــامد كل مــن اإلجــراءات الرســمية وغــري الرســمية لتقديــم الشــكاوى :يجــب أن
يكــون للموظفــني الخيــار يف تقديــم شــكوى رســمية أو غــري رســمية .تختلــف الخطوات
والنتائــج بينهــام ،لذلــك تحتــاج املؤسســة إىل إجـراءات مختلفــة لــكل منهــام.

3

اتاحــة خيــار التبليــغ املجهــول يف املؤسســة االعالميــة  :مــن املحتمــل أن تكــون لــدى
املؤسســة آليــة لإلبــالغ عــن املخالفــات مــن قبــل مجهــول  .وذلــك للســامح للموظفــني
بالكشــف عــن املضايقــات الجنســية دون الكشــف عــن هويتهــم .ومــع ذلــك إلجـراء
التحقيــق املناســب ســوف تحتــاج إىل معرفــة هويــات جميــع األطـراف.

4

تعيــني شــخص مح ـ ّدد  :ســتحتاج إىل شــخص أو فريــق مح ـ ّدد للتعامــل مــع حــاالت
التحــرش الجنــيس والتحقيــق بهــا .مــن األفضــل أن يكــون هــذا الشــخص مــن قســم
املــوارد البرشيــة ولديــه معرفــة جيــدة بقوانــني العمــل الوطنيــة .ومــن املفيــد أيضً ــا أن
يشــارك هــذا الشــخص بتدريــب متخصــص يف التعامــل مــع قضايــا التحــرش الجنــيس
وحــل النزاعــات.

مينع التهديد او التخويف او اي شكل اخر من اشكال االنتقام
ضد املوظف\ة الذي يقدم شكوى او يقدم معلومات تدعم
شكوى وتتخذ املؤسسة ما يلزم من سياسات واجراءات مالمئة
ملنع االنتقام والتصدي له وفقا لالنظمة والقواعد املطبقة يف
املؤسسة

5

االســتعانة مبســاعد أو خبــري يف بعــض الحــاالت  :قــد يكــون مــن الــرضوري االســتعانة
مبســاعدة خارجيــة أو شــخص ذو خــربة لضــامن إجــراء تحقيــق عــادل ونزيــه
وموضوعــي.

6

تبليــغ الرشطــة عــن االعتــداء الجنــيس  :مــن حــق الضحيــة يف حــال أنهــا مل تحصــل عىل
العدالــة املنشــودة مــن الشــكوى إبــالغ الرشطــة بذلــك واللجــوء اىل القضــاء إلنصافهــا
وخاصــة يف حــال تعرضهــا العتــداء جنــيس جســيم )مبــا يف ذلــك االغتصــاب( يجــب
إبــالغ الرشطــة بذلــك  .قــد يحتــاج الناجــي مــن االعتــداء إىل عنايــة طبية فوريــة .يجب
أن تتعــاون املؤسســة بشــكل كامــل مــع أي تحقيــق تقــوم بــه الرشطــة .ســتحتاج حينها
إىل تحديــد مــا إذا كانــت املؤسســة بحاجــة إىل طلــب املشــورة القانونيــة أو الدعــم.

7

النظــر يف خيــار اإليقــاف املؤقــت عــن العمــل  :يف الحــاالت األكــر خطــورة مــن
التحــرش الجنــيس  ،مبــا يف ذلــك االعتــداء الجنــيس  ،قــد يكــون مــن الــرضوري تعليــق
عمــل املوظفــني بــدوام كامــل بينــام تقــوم املؤسســة أو الرشطــة بالتحقيــق ( هــذا
تدبــري عمــي وليــس تأديبــي ).

8

توضيــح اإلجـراءات يف السياســة املعتمــدة  :يجــب أن تتض ّمن سياســة مناهضة التحرش
الجنــيس كيفيــة التعامــل مــع شــكاوى التحــرش الجنــيس داخــل املؤسســة .هــذا األمــر
مهــم للموظفــني واملــدراء لتجنــب أي التبــاس حــول ماهيــة هذه االجـراءات.

45

الســـــــرية
تُعتَرب الرسية يف قضايا التحرش الجنيس مبدأً أخالق ًيا  ،كام تُعتَرب التزا ًما قانون ًيا
وجز ًء من أخالقيات املهنة.
تهدف الرسية اىل حامية األشخاص املعنيني يف قضايا التحرش الجنيس
واملعلومات التي يفصحون عنها ،بحيث ال ميكن الوصول اىل هذه املعلومات اال
من قبل األشخاص املعتمدين من قبل املؤسسة.
يحمي مبدأ الرسية كل األشخاص املعنيني من بينهم الشخص الذي تع ّرض للتحرش والشهود والشخص املتهم وقسم
املوارد البرشية .يشجع مبدأ الرسية أيضاً التبليغ عن حاالت التحرش الجنيس اذ أنه يبني الثقة للحفاظ عىل الرسية
يجب التأكد من أن أنظمة حفظ املعلومات يف املؤسسة آمنة .

التدابري التأديبية
عند إثبات حدوث التحرش الجنيس ،يتعني عىل املحقّق  /اللجنة اتخاذ اإلجراءات التأديبية وإيكال تنفيذها إلدارة
املوارد البرشيّة ،مبا يتامىش مع سياسة املؤسسة الداخلية حول التحرش.
وتق ّرر طبيعة اإلجراءات التأديب ّية بنا ًء عىل شدة الحالة ومع مراعاة طلبات الضحية أثناء التحقيق ،وباالستناد إىل
اإلجراءات التأديبية السابقة التي ميكن أن تكون قد اتخذت ضد التحرش ،وعوامل أخرى تبعاً لسياسة املؤسسة .

ميكن أن تشمل التدابري التأديبية عىل سبيل املثال ال الحرص:
•
•
•
•
•
•
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اإلنذار اللفظي أو املكتوب
الفصل
اإليقاف عن العمل
تخفيض الرتبة الوظيفية
غرامة مالية
خفض األجر

قد تكون بعض حاالت التح ّرش الجنيس خطرية جدا ً ما يحتم اتخاذ قرار بإقالة الجاين
عىل الفور .كام يستحسن اتخاذ تدابري ملراقبة بيئة العمل وضامن سري املهام
يتعني عىل إدارة املوارد
اليومية بشكل طبيعي مع حامية الضحية من االنتقامّ .
البرشية تعويض املوظفني الذين يقعون ضحايا للتحرش الجنيس عن أي خسائر مروا
بها نتيجة لهذا التحرش واالبتزاز كالحرمان من الرتقية أو تخفيض رتبة املوظف أو فقدان
األجر أو الراتب أو النقل القرسي أو إنهاء عقد العمل ووفقًا لسياسة التح ّرش التي تتبعها املؤسسة.

إجرا ات
ء
التظلم
يتعني عىل املؤسسات االعالمية تحديد آليات للتبليغ عن التحرش الجنيس مبوجب السياسة التي تتبعها املؤسسة ,والتي
من خاللها ميكن للموظفني الذين يقعون ضحايا للتحرش الجنيس إما اللجوء إىل التبليغ الرسمي أو التبليغ غري الرسمي
وفقاً لسياسة املؤسسة .
نقدم أدناه مزيدا ً من اإلرشادات حول كيفيّة إنشاء آليات التبليغ داخل املؤسسة يلخص إجراءات التظلم ملزيد من
الوضوح

املواجهــة قبــل التبليــغ ،قــد يرغــب املوظــف/ة الــذي /التــي ت/يتعــرض للتحــرش الجنــيس يف أماكــن العمــل مبعالجــة
القضيــة مبــارشة مــع الجــاين مــن خــالل إعالمــه إمــا شــفهياً أو كتابيـاً بــأن الفعــل غــري مقبــول وغــري مرغــوب بــه
ويجــب أن يتوقــف  ,يف كلتــا الحالتــني مــن املهــم توثيــق تفاصيــل املواجهــة ونتائجهــا  ,ولكــن يتعـ ّـني عــىل أصحــاب
العمــل أن يفهمـوا أن املواجهــة ال تكــون ممكنــة يف بعــض الحــاالت خصوصـاً حــني تكــون ديناميكيــات القــوة غــري
متســاوية بــني الطرفــني )أي يف الحــاالت التــي يكــون فيهــا مرتكــب التحــرش هــو املــرف أو املديــر( وعندمــا تخاف
الضح ّيــة مــن انعكاســات التبليــغ وبالتــايل يــرتك الخيــار للضحيــة حــول اليــة االبــالغ .
معرفــة السياســات عــىل املؤسســات االعالميــة التأكــد مــن أن املوظفــني يفهمــون آليــات التبليــغ املتوفــرة داخــل
املؤسســة ,مــن الــروري توضيــح هــذه اآلليــات بشــكل مفهــوم أثنــاء التدريبــات أو عنــد التوظيــف أو يف املـواد
اإلعالم ّيــة الداخل ّيــة التــي تســلط الضــوء عــىل سياســة املؤسســة غــري املتســامحة مــع التحـ ّرش الجنــيس.
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موظفــون مختصــون بهــدف التأكّــد مــن معرفــة الضحايــا بإجـراءات التظلّــم
املتبعــة وسياســة املؤسســة حــول التحـ ّرش الجنــيس  ،ميكــن اللجــوء إىل
موظفــني مد ّربــني ومع ّينــني ملعالجــة حــاالت التحـ ّرش ,ميكــن للضحايــا
اللجــوء إىل هــؤالء املوظفــني وتزويدهــم بتفاصيــل حــول الحــادث
والبحــث عــن مزيــد مــن التفاصيــل حــول سياســة املؤسســة املتبعــة يف
هــذا الصــدد ومناقشــة النتائج إضافــة إىل الخطـوات التاليــة التي ينبغي
اتخاذهــا .ميكــن للموظــف املعــني أن يكــون موظفـاً للمـوارد البريــة أو
مديـراً أو موظفـاً مــن اختيــار املؤسســة .

إطــار زمــن بالنظــر إىل تأثــري التح ـ ّرش عــىل الضحايــا وانعكاســه عــىل حالتهــم
املعنويــة  ،يفضّ ــل أن تضــع املؤسســة إطــاراً زمنيـاً محــدّداً للتبليــغ  ,ميكــن للمؤسســات تشــجيع
التبليــغ الفــوري عــن الحـوادث  ،ألنّ ذلــك يســاعد املؤسســة يف مواجهتهــا عــىل الفــور ,ومــع ذلــك
فــإن التبليــغ يجــب أن يؤخــذ عــىل محمــل الجــدّ يف أ ّي وقــت كان ،وأن يجــري التعامــل معــه وفقـاً
لسياســة املؤسســة .

الشــهود يف بعــض الحــاالت قــد يشــهد طــرف ثالــث عــىل حادثة التحـ ّرش و يبلّــغ عن املوضــوع ,عند
تلقــي الشــكوى عــىل املوظفــون املعنــني طلــب اللقــاء مــع الضحيــة لجمــع مزيــد مــن التفاصيــل
حــول الحادثــة  ،وإبــالغ الضحيــة بسياســة املؤسســة الخاصــة بالتحـ ّرش الجنــيس ،وتقديــم املزيــد
مــن التفاصيــل حــول إجـراءات التظلــم املعتمدة.

عــدم الكشــف عــن الهويــة ميكــن اتخــاذ القـرار بالحفــاظ عــىل رسيــة هويــة الشــخص الــذي يبلــغ عــن
حادثــة التحـ ّرش الجنــيس كمجهــول  ،سـواء كان املبلّــغ هــو الضحيــة أو طــرف ثالــث ويتخــذ هــذا
القـرار سـواء لحاميــة املبلــغ مــن االنتقــام أو بنــا ًء عــىل طلبــه.
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ما هي حقوقك كموظف  /ة يف حالة
التحرش الجنيس يف العمل
لدى كل موظف/ة
الحق القانوين يف
العمل
يف بيئة خالية من
التحرش الجنيس،
بغض
النظر عن النوع
االجتامعي

يعد التحرش الجنيس يف العمل أمراً خطرياً
وال ينبغي االستخفاف به من قبل املوظف
أو من قبل صاحب العمل.

إذا أبلغت عن فعل التحرش الجنيس ،لديك :
الحق يف الرسية
الحق يف الحامية من االنتقام بسبب إبالغك عن
التحرش الجنيس يف العمل
الحق يف استئناف أي قرار
الحق يف أن متُ َثَّل خالل أي تحقيق أو دعوى قضائية
إذا كنت متهامً بالتحرش الجنيس ،لديك :
الحق يف الرد عىل االتهامات املوجهة ضدك
الحق يف عرض األحداث من وجهة نظرك
الحق يف استئناف أي قرار
الحق يف أن متُ َثَّل خالل أي تحقيق أو دعوى
قضائية.
الحق يف الحفاظ عىل سجلك املهني نظيفاً يف
حال عدم ثبوت فعل التحرش عليك.
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التبليغ غري الرسمي:
متيــل الشــكوى غــري الرســمية يف حــاالت التحــرش الجنــيس األقــل شــدة أو عندمــا يكــون مــن
املحتمــل أن يغـ ّـري املتحـ ّرش ســلوكه إذا متــت مواجهتــه بذلك .غال ًبا ما تُن ِتج الشــكوى غري الرســمية
حـواراً بــني الشــخص الــذي يتعــرض للتحــرش الجنــيس واملتحـ ّرش .الهدف منهــا هو وقف الســلوك
العــدايئ غــري املرغــوب بــه عــاد ًة ال تتض ّمــن الشــكوى غــري الرســمية إج ـراء تحقيــق يف حــاالت
التحـ ّرش األقــل شــدة  ،ميكــن إلجـراءات الشــكاوى غــري الرســمية أن تحــل املشــكلة مبجهــود أقــل
وميكــن أن تجعــل بيئــة العمــل خاليــة مــن التحرش الجنــيس رشط أن يتوقف الســلوك العــدايئ  .ال
تنتــج الشــكوى غــري الرســمية وجــوب ذكــر فعــل التحـ ّرش عــىل ســجل املتحـ ّرش املهنــي بالتــايل ال
تُنتــج الشــكوى غــري الرســمية أيــة إجـراءات تأديبيــة .ميكــن للموظفــني  /ات الذين يقعــون ضحايا
للتحـ ّرش الجنــيس اللجــوء إىل قنـوات غــري رســمية للتبليــغ إن مل يرغبـوا باملــرور بقنـوات رســم ّية
أو لرغبتهــم بإيجــاد حـ ّـل أو تســوية بشــكل غــري رســمي أو ألســباب أخــرى .وذلــك عــن طريــق
املؤسســة إيضــاح آليــات
ابــالغ املـوارد البريــة بحالــة التحــرش عندهــا يتعـ ّـني عىل
حــول مكافحــة
مفصــل يف سياســتها
التبليــغ غــري الرســمي بشــكل ّ
البريــة إجراءاتها
التحـ ّرش الجنــيس والتــي عــىل ضوئهــا تتخذ املـوارد
مــع املوظفــني
يف معالجــة القضيــة وأن تشــارك هــذه اآلليــات
أحد
وقــد تكــون تلــك االليــات أمــا أن تبلّــغ الضح ّيــة
املختصــني داخــل املؤسســة مــن املـوارد البريــة
املعنــني
ّ
عــن الحــادث أو مديــر املؤسســة والــذي بــدوره يوجــه
املـوارد البريــة باتخــاذ مــا يلــزم لحــل القضيــة وأحيانــا قــد تكون
خيــارات إبــالغ املديــر املبــارش للموظــف بــال جــدوى يف حالــة كان املديــر
نفســه هــو املتهــم بالتحــرش و هذه تحــدث كثرياً  ,لــذا يجب أن يكــون لدى
املؤسســة موظــف أو اثنــني – عــىل حســب حجمهــا – مســؤولني عــن البالغــات ضــد التحــرش
ضمــن قســم امل ـوارد البريــة .
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عند تلقي شكوى غري رسمية ،يجب عىل املوظفني املعنيني باإلبالغ اتباع اإلجراءات التالية
توثيــق الحــادث مــن قبــل الجهــة املعنيــة باإلبــالغ بالتفصيــل وفــق اســتامرة خاصــة معــدة ملثــل
هكــذا حــاالت خاصــة بالتبليغــات غــري الرســمية لتوثــق مبــا يف ذلــك التاريــخ والوقــت واملَوقــع ومــا
إىل ذلــك وفهــم النتائــج املرجــوة مــن االبــالغ مــن قبــل الضحيــة.
عىل الجهة املعنية باإلبالغ النقاش مع الضحية حول الطرق املحتملة للتعامل مع الحادث.
عــىل الجهــة املعنيــة باإلبــالغ اتخــاذ اإلجـراءات الالزمــة ملعالجــة األمــر وميكــن أن تشــمل تســهيل
مناقشــة بــني الطرفــني مــع االســتعانة بوســيط لتســوية املســألة يف حالــة عــدم إمكانيــة املواجهــة
املبــارشة.
عــىل الجهــة املعنيــة باإلبــالغ تبليــغ املتحــرش بالشــكوى ورشح سياســة املؤسســة تجــاه التحــرش
الجنــيس ،وكذلــك إجـراءات التبليــغ.
عــىل الجهــة املعنيــة باإلبــالغ توفــري مســاحة للمتحــرش املشــتبه بــه لــرح وجهــة نظــره حــول
الحــادث.
عــىل الجهــة املعنيــة باإلبــالغ الحفــاظ عــىل رسيــة هويــة كل مــن الضحيــة والجــاين وتفاصيــل
الحــادث.
عىل الجهة املعنية باإلبالغ توثيق الحالة والنتائج التي تحققت.
عىل الجهة املعنية باإلبالغ متابعة النتائج وتطورات سلوك الجاين مع الضحية .
عــىل الجهــة املعنيــة باإلبــالغ تقديــم تقريرهــا اىل املؤسســة مــع توصيــة حاميــة الضحيــة مــن
االنتقــام.

قد يتطلّب األمر مراقبة بيئة العمل عىل فرتة زمنية معينة لضامن تنفيذ القرارات
املتخذة ولضامن أال تواجه الضحية أي تبعات انتقام ّية .يف حاالت كثرية قد يكون
التبليغ غري الرسمي قنا ًة غري مالمئة ملعالجة التح ّرش ،وخاصة يف حال كان املتح ّرش
مدير الضح ّية أو املرف عليها.
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التبليغ الرسمي:
تُ َقــدّ م الشــكوى الرســمية اىل املؤسســة االعالميــة يف حال مل تؤدي الشــكوى
غــري الرســمية اىل وقــف التحــرش الجنــيس أو يف حــال أراد الشــخص الــذي
يتعــرض للمضايقــة اتخــاذ خطــوات جــادة ضــد املتحــرش يف هــذه الحالــة
يتــم االحتفــاظ بكافــة األدلــة بطريقــة رسيــة وتظهــر حالــة التحــرش عــىل
الســجل املهنــي للمتح ـ ّرش يف حــال ثبــوت فعــل التح ـ ّرش .متيــل الشــكوى
الرســمية إىل إجــراء تحقيــق داخــي مــن قبــل أكــر مــن شــخص واحــد
داخــل املؤسســة .ميكــن أن تــؤدي الشــكوى الرســمية إىل عواقــب جدّ يــة
عــىل املتهــم بالتحــرش بحســب خطــورة التحــرش .
ميكــن لضحايــا التحــ ّرش الجنــيس اختيــار القنــوات الرســمية للتبليــغ
مفصلــة بوضــوح يف سياســة املؤسســة الداخليــة
ويفــرتض أن تكــون آليتهــا ّ
وأن تع ّمــم عــىل املوظّفــني / .ات  ,ال يحتــاج أحيانــا ضحايــا التحــ ّرش
الجنــيس للمــرور عــرب قنــوات التبليــغ غــري الرســمية قبــل التبليــغ رســم ّياً
 ,مبجــرد تقديــم شــكوى رســمية ضــد مرتكــب التحــرش اىل الجهــة املعنيــة
باإلبــالغ يف قســم املــوارد البريــة يف املؤسســة يعتــرب تبليــغ رســمي ملــزم
 .ميكــن رفــع التقاريــر الرســمية مبــارشة مــن قبــل الضحيــة أو إحالتهــا مــن
قبــل موظــف معــني إىل إدارة املــوارد البريــة  ,فــور تقديــم الشــكوى
يتعـ ّـني عــىل إدارة املــوارد البريــة إجـراء تحقيــق أو تعيــني لجنــة تحقيــق
داخليــة تتألــف مــن ثالثــة أشــخاص عــىل األقـ ّـل ســواء مــن موظّفــي املــوارد
البريّــة أو موظّفــني مــن داخــل املؤسســة و مــن الــروري ضــامن
التــوازن بــني الجنســني يف اللجنــة .
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مبجرد بدء التحقيق ،ستحتاج اللجنة /الفرد الذي يجري التحقيق إىل:
دعوة ضحية التح ّرش إلجراء مقابلة مع أعضاء اللجنة /املحقق.
دعوة املشتبه به بارتكاب التحرش إلجراء مقابلة مع أعضاء اللجنة /املحقق.
عرض وجهات النظر املق ّدمة حول الحادث من قبل الضحية واملشتبه به.
رشح السياسة التي تتبعها املؤسسة حول التح ّرش لكل من الضحية واملشتبه به ورشح كيف ّية سري التحقيق.
إجراء مقابلة مع الشهود أن وجد
توثيق الحادث كتابة مبا يف ذلك التفاصيل املتعلقة بالتاريخ والوقت واملكان
تحديد ما إذا كان حادث التح ّرش قد وقع بالفعل
كتابة تقرير عن الحادث يشمل توصيات بشأن اإلجراءات املقرتحة ملعالجة املسألة وسبل إنصاف الضحايا.
إبالغ الطرفني بنتائج التحقيق.
ضامن تنفيذ التوصيات.
الحفاظ عىل الرسية طوال عملية التحقيق.
التأكّد من حامية ضحية التح ّرش الجنيس من أ ّي تبعات انتقام ّية قد تحدث.
توصــل لجنــة التحقيــق إىل قـرار عـ ّـام إذا كانــت واقعــة التحـ ّرش قــد حدثــت بالفعــل أم
يف حــال عــدم ّ
ال ،يتعـ ّـني عــىل املحقّفــني رفــع توصيــات بشــأن اإلجـراءات التــي يجــب اتخاذهــا لضــامن حســن ســري
العمــل .تحــدّد تلــك التوصيــات تبعـاً لــكل حالــة عىل حــدة عىل ســبيل املثال إن كان املشــتبه بــه زميال
يف نفــس القســم قــد تقــرر املؤسســة نقــل الضحيــة إىل قســم آخــر لتفــادي شــعورها بعــدم االرتيــاح
للتواصــل اليومــي مــع املشــتبه بــه .قــد تقــرر املؤسســة أيضـاً مراقبــة ســلوك املشــتبه بــه خــالل فــرتة
زمنيــة معينــة مــن أجــل الحفــاظ عــىل بيئــة عمــل آمنــة .و يف حــال عــدم شــعور الضحيــة باإلنصــاف
خــالل هــذه العمليــة أو كان االجـراء املتخــذ بحــق الجــاين ال يتناســب وطبيعــة الجــرم املرتكــب خاصة
فيــام يتعلــق باالعتــداءات الجســيمة أو مل تكــن الضحيــة راضيــة عــن الطريقــة التي
تعاملــت بهــا املؤسســة مــع الشــكوى التــي قدّ متهــا مــن حــق الضحيــة اللجــوء
اىل القضــاء واتبــاع القنــوات القانونيــة يف ذلــك  ,إذ ميكــن إحالــة قضيــة الضحية
إىل املحكمــة ليتــم التعامــل معهــا وفــق القوانــني العراقيــة النافــذة حيــث تتــم
محاكمــة حــاالت مثــل االغتصــاب واالعتــداء الجنــيس يف املحاكــم الجنائيــة
حيــث تتضمــن عقوبــة االغتصــاب واالعتــداء الجنــيس يف معظــم الحــاالت
عقوبــة الســجن إذا ثبتــت إدانــة الشــخص املعتــدي.
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الدعم الذي يجب تقدميه
للموظفني  /ات من قبل املؤسسة
االعالمية؟

التحــرش الجنــيس ليــس مجــرد قضيــة قانونيــة أو إجرائيــة  ,قــد تكــون آثــار التحــرش
الجنــيس العاطفيــة والجســدية واملهنيــة عــىل الشــخص الــذي يتعــرض للمضايقــة كبرية
وطويلــة األجــل يف معظــم الحــاالت ،مــن املرجــح أن يحتــاج الشــخص الــذي تعــرض
للتحــرش الجنــيس إىل شــكل مــن أشــكال الدعــم وهــو الوحيــد الــذي يعــرف مــا هــو
الدعــم الــذي يحتاجــه واىل كــم مــن الوقت.يعتمــد الدعــم الــذي ميكنــك تقدميــه
ملوظــف /ة تعــرض للتحــرش الجنــيس عــىل مـوارد املؤسســة عــىل الرغــم مــن أن هنــاك
بعــض أشــكال الدعــم التــي ليســت مكلفــة  ,يشــمل الدعــم املهنــي::

إجازة مدفوعة  /غري مدفوعة
ساعات عمل بدوام جزيئ أقرص
رشاكة يف العمل
العمل من املنزل
التوجيـــــــــــــه
يف حال كان للمؤسسة موارد كافية ميكن تقديم خدمات دعم أكر شمولية مثل:
تقديم املشورة
الرعايةالصحية
التمثيل أو االستشارة القانونية.
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الوقاية من التحرش يف املؤسسات االعالمية
نتيجــة ألن حـوادث التحـ ّرش الجنــيس مكلفــة عــىل املؤسســات واملوظفــني عــىل حــد سـواء وبنــاء عــىل
ذلــك ال بــدّ مــن بنــاء ثقافــة تعـ ِّزز بيئــة عمــل آمنــة ووضع آليــات للتد ّخــل وتدريبــات ملكافحــة التح ّرش
الجنيس.

ميكن للمؤسسات اإلعالمية بذل مجهود للوقاية من التحرش وهنا اقرتاحات ميكنهم
النظر فيها:
• تقييــم فهــم املوظفــني للتحــرش الجنــيس يف مــكان العمــل :قــد يتطلــب ذلــك إج ـراء اســتطالع عــىل
مســتوى املؤسســة مــن شــأنه أن يســاعد أصحــاب العمــل عــىل تقييــم فهــم املوظفــني ملــا يشــكل تحرشـاً
جنســياً يف مــكان العمــل وتصميــم دورات تدريبيــة مالمئــة الحتياجــات املوظفــني.
• رشح سياســة املؤسســة حــول التحـ ّرش الجنــيس بوضوح للموظفــني  :يف مرحلة التعيــني للموظفني الجدد
والتذكــري الــدوري للموظفــني داخــل املؤسســة  .أن تقــوم املؤسســات أيضـاً بحمــالت لزيــادة الوعــي حــول
تعريــف التحـ ّرش الجنــيس وتقديــم أمثلــة ملســاعدة املوظفــني عــىل تحديد التحـ ّرش الجنيس بشــكل أفضل
عنــد حدوثه.
• تنفيــذ تدريبــات منتظمــة حــول التحــرش الجنــيس  :مــن خــالل تنظيــم تدريبــات عــىل التحـ ّرش الجنــيس
للموظفــني والعاملــني يف املؤسســة وبشــكل ســنوي وميكــن أن تلجــأ املؤسســة إىل الخـرباء للتدريــب بشــأن
التحـ ّرش الجنــيس أو االســتعانة باملنظــامت املجتمــع املــدين املعنيــة يف هــذا املجــال .
• وضــع تقريــر ســنوي عــن التحـ ّرش الجنــيس يف مــكان العمــل  :بإمــكان املؤسســة إصــدار تقريــر ســنوي
يــربز عــدد حــاالت التح ـ ّرش الجنــيس املبلّــغ عنهــا ،باإلضافــة إىل نجاحــات املؤسســة يف معالجــة حــاالت
التحــرش الجنــيس املبلــغ عنهــا مــن أجــل التأكيــد عــىل جديــة املؤسســة بشــأن معالجــة التحـ ّرش .وميكــن
أن يتضمــن التقريــر أيضـاً إحصــاءات حــول التحـ ّرش الجنــيس يف مــكان العمــل وأثــره عــىل الضحايــا ،وميكن
إرفاق سياســة املؤسســة تجــاه التحـ ّرش الجنــيس بالتقرير.
• عــىل املؤسســة أن تكــون لهــا اليــة واضحــة يف سياســتها ملناهضــة التحــرش لدعــم الضحية يف حــال لجوئها
اىل القضــاء كتزويدهــا بالوثائــق واالدلــة املتوفــرة لدعــم قضيتهــا وعــدم حرمــان الشــهود مــن زمــالء العمــل
مــن االدالء بشــهادتهم وحاميتهــا مــن التهديــد واالنتقــام مــن قبــل الجــاين أو أي مضايقــات أخــرى قــد
تتعــرض لهــا نتيجــة لذلــك .
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املصادر
 .1التحــرش يف بيئــة العمــل العراقيــة  -رغــد قاســم ،باحثــة وناشــطة مدنيــة
– بغــداد – مركــز البيــان للدراســات والتخطيــط https://www.bayancenter.
/org/2019/02/5132

 .2التقريــر الســنوي عــن سياســات وعمليــات وإجـراءات املنظمــة ( ) FAO
للوقايــة مــن التحــرش والتحرش الجنيس وســوء اســتغالل الســلطة ،مبــا يف ذلك
نتائــج الدراســة االســتقصائية الجنــيس بشــأن رضا املوظفــني  -الــدورة الثالثة و
الســتون بعد املائة  -رومـــا  2-6 ،ديســمرب/كانون األول 2019
http://www.fao.org/3/nb183ar/nb183ar.pdf

 .3مدونــة قواعــد الســلوك ملنــع التحــرش ،مبــا يف ذلــك التحــرش الجنــيس يف
مناســبات األمــم املتحــدة .

https://www.un.org/management/sites/www.un.org.management/files/un-systemmodel-code-conduct-ar.pdf

 .4التحرش الجنيس يف االعالم

http://www.womeninnews.org/ckfinder/userfiles/files/Sexual%20Harassment%20
Handbook_AR_V4_FINAL.pdf

 .5معالجة التحرش الجنيس يف مكان العمل يف لبنان

https://womeninleadership.hivos.org/assets/2020/03/%D8%B3%D9%8A%D8%A7
%D8%B3%D9%80%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%
D9%80%D9%91%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8
%B3%D9%80%D9%8A-.pdf
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السويد

