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برنامج "التطّور الذاتّي والتداخل لِمن المهّم أن يتعلّم الطالب هذا الموضوع خالل الدروس التحضيرّية 
 التطّوع المختلفة.ل االنخراط في أُطر االجتماعّي" قَُبي  

نا منفتحون إلجراء حديث حول أنّ  نؤّكد فيها على رسالة واضحة مّنا، نحن البالغين، هذا الدرسيحمل 
 لمشورة والحصول على المساعدة.ِمن أجل اإليه  اللجوءوأننا عنوان يمكن  ،معّقدةالمواضيع ال

  

 
 1المنطق الذي نرتكز عليه

ر الهوّية تتبلو   ، حيثبرنامج "التطّور الذاتّي والتداخل االجتماعّي" في أوج جيل المراهقةن في والمنخرط أبناء الشبيبةيكون 
هذه المرحلة، وتطرأ تغّيرات جسدّية وشعورّية واجتماعّية. تزداد خالل هذه الفترة الرغبة في المالطفة  خاللالشخصّية 

 ي احتياجاته.     ه ويلبّ ات  ن خاللها ذوإنشاء عالقة حميمة كوسيلة إضافّية يعاين المراهق م  
االفتقار إلى الخبرة الحياتّية والضغوطات و االرتباك رة مواقفهم بشأن أسئلة عديدة بسببيواجه المراهقون صعوبة في بلو  

والتحّرش الجنسّي؟  التوّددما الحّد الفاصل بين حّب االستطالع الجنسّي والتحّرش الجنسّي؟ ما الفرق بين ، نحو: االجتماعّية
تبقى هذه ؟ ةقانونيّ الو ةعاطفيّ ِمن الناحية الالممنوع والمسموح  بينالفاصل  جنسّي الحد  ال طابع  التصّرف ذو المتى يتجاوز 

 األسئلة دون إجابة أحياًنا.
 

ورغم  ،بشكل خاصّ ش الجنسّي بشكل عاّم وفي أماكن العمل في موضوع التحرّ نشهد في السنوات األخيرة انشغاال مستمًرا 
 توعية.الشرٍح وال االستمرار فيما زالت هناك حاجة إلى نالحظ أنه هذا الحديث الواسع ورفع الوعي حول الموضوع، 

 
 

                                                           
1
 لإلناث والذكور على حّد سواء.ُكتبت الُجمل بصيغة المذّكر لكّنها موّجهة  

 "هذا يضايقني"
 التي  مواجهة محاوالت التحّرش الجنسيّ  

  ر التطّوعطُ تحصل في أُ 
 يّ والتداخل االجتماع
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 مالحظة للمعلّم

 . ر التي يتّم فيها التداخل االجتماعيّ طُ ات حول موضوع التحّرش الجنسّي في األُ أمامك فعاليّ 
 والقُرب غير المرغوب.  بين البشر المرغوب الجسديّ بين القُرب  الفرق تهدف الفعالية األولى إلى توضيح

تتطّرق الفعالّية الثانية إلى التحّرش الجنسّي في األماكن التي يتّم فيها التطّوع والتداخل االجتماعّي، وفي القسم الثالث يتّم 
 التطّرق إلى القانون بهذا الشأن.

 للطالب.   اجّيًدا قبل تمريره امهه  المواّد وف   قراءةن المهّم م   .موضوعال ة حولمعلومات عاّمة وقانونيّ  فيما يلي
 
 
 
 
 

 ما هو التحّرش الجنسّي؟ -تمهيد
ويثير لديه الشعور  ،هين اإلنسان أو يمّس بهغير مقبول وغير متبادل، مالحظة، تلميح، نكتة أو استرعاء انتباه يُ  تالمس أيّ  "

ر هّدد، ُمهان، بأنه مُ  ج"ُمسيط   ( 1989ده ليون، ) عليه، أو ُمحر 

ه ل "تصّرف غير مطلوب وغير متباد    (1992شطراوس، )أشخاص ذوي مراكز أدنى أو أضعف"  نحوُيوجَّ

يتّم توجيهه نحو اإلنسان دون أن يرغب أو يوافق على ذلك.  التحّرش الجنسّي هو تصّرف جسدّي أو كالمّي ذو طابع جنسيّ 
ن شحُ هين هذا التصّرف اإلنسان وي  اإلنسان، وحّريته، وحّقه في المساواة. يُ يمّس هذا التصّرف بكرامة  ن خالل أّط م  نه وذلك م 

 وليس كإنسان مستقّل ذي رغبات خاّصة. ،شجنسّي يستخدمه المتحر   ٍض ر  غ  يتّم التعامل معه ك   عّدة أمور، كأن  
ا )استخدام كلمات و قد (، ويشمل احتكاكبلة، ا )لمسة، مالطفة، قُ أو جسديًّ  ،جنسّي(أقوال ذات طابع أو \يكون التصّرف كالمّيً

ن التحّرش الجنسّي الكالميّ تشكيلة واسعة م   ّد مخالفة جنائّية كالعمل المُ وانتهاء بالتصرّ  ن التصّرفات ابتداء م  شين أو ف الذي ُيع 
 االغتصاب. 

 بينما ايبدو لشخص معّين تحّرشً  حيث، نسان للتصّرفالذي يمنحه اإل رلتفسيل تبًعاالتحّرش الجنسّي  يكونفي بعض األحيان 
ثن   ن ذلك البنوُد المُ يعتبره شخص آخر إطراء. ُتست  شين واالبتزاز بواسطة لعمل المُ إلى اجة في القانون، والتي تتطّرق ر  د  ى م 

   في قانون العقوبات(.  ج الُمدر   تبًعا للتفسيرالتهديد )
 مرأة.لابمرأة لرجل، أو ابالرجل الرجل، أو بال مرأةلا تتحّرشالمرأة، ولكن يمكن أن ب يتحّرش الرجلفي الغالب، 
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 متمهيد ُمَعّد للمعلّ 
 يختلف ؛، ولذلكبالفعلهم أن "الحّيز الشخصّي" هو شخصّي المراهق على الفَ  دةات المقترحة إلى مساعتهدف هذه الفعاليّ 

وات دمكن أن تمّس به وسيكتسب أيِمن خالل هذه الفعالّية المواقف التي سيالحظ المراهق تفسيره ِمن شخص إلى آخر. 
 لمواجهة هذه الحاالت. 

 
ن المهم أن نتيح  ن المشاعر واألفكار. م  لتعبير عن ل المجاليمكن أن يثير إجراء حديث حول هذا الموضوع المعّقد الكثير م 

ن المهمّ أيًضا ع التحّرش الجنسيّ قانون من  حول و ،حول الموضوع سحاسياألفكار والمشاعر واأل جميع أن نشرح المنطق  . م 
 الذي يرتكز عليه القانون والتأكيد على واجبنا في اّتباعه كمواطنين.

 
ن المهّم أن  ؛ي معهم الحديث حول التحّرش الجنسّي، لذاجر  مكن أن نتوّقع المضامين التي سيطرحها الطالب عندما نُ يال  م 

 بداية كّل درس:   في ديث اآلمن والمحميّ مبادئ الحنشير إلى 

  أن يقاطعه أو يزعجه أحد، وهذا يشمل أيًضا الحاالت التي ال يتوافق فيها يحّق لكّل طالب أن يعّبر عن رأيه دون
 رأيه مع آراء اآلخرين في الصف.  

 ث حصل  عنالطالب ال يجوز أن يتحّدث وط! يجب حماية خصوصّية الجميع، فقن نفسه ع طالبكّل  ثتحدّ سي د  ح 
كر األسماء عندما يُ م   آخر لطالب رن الصف أو طالب يعرفه الطالب. يجب االمتناع عن ذ  ث  مثال   ذك  د  حول ح 

 ن. معيّ 
 ن المفّضل أن يتّم الحديث عن األمور الشخصّية ب يثق به الطالب. آخر مع المعلم أو مع أّي شخص  ةشخصيّ  محادثةم 

ن واعتقد المعلم أن هذه المضامين يمكن أن تمّس بالطالب، فم  أمام الصّف إذا تطّرق الطالب إلى مضامين شخصّية 
ن المفضَّ  ن المهّم بالنسبة له أن يسمع الطالب ولكن م  ل أن يتّم الحديث عن هذه األمور المفّضل أن يقول المعلم أنه م 

 علىوفيه خصوصّية، كي يتسّنى للمعلم اإلصغاء للطالب بشكل تاّم ويساعده  في نهاية الدرس في مكان هادئ
  مواجهة القضّية. 

 في بداية  خبرهمضامين شخصّية وخاّصة، فعلينا أن ن تطّرق إلىو ،ةشخصيّ  ينا إلجراء محادثةإذا توّجه الطالب إل
ن الطالب معّرض للخطر أو أبالمحادثة أننا ملزمون بالحفاظ على الخصوصّية باستثناء الحاالت التي نشعر خاللها 

الخطوات التي  ع الطالب علىل  ط  مختّص أو أن القانون يلزمنا بالتبليغ، ولكننا سنُ  لزمنا بمشاورة مهنيّ ث يُ د  أن الح  
 مه.م عليها دون إعالقد  سنّتخذها ولن نُ 

  ن أكون أو ال أكون؟   نحو: "أتمّنى أن يحاول بالغ   عندما يقول الطالب أقوااًل ع م  مغازلتي.."، أو "هل سيقولون لي م 
المتطّوع \عالقات، أو وجود عالقة عاطفّية بين العامل قامةأن إ على يجب أن نؤّكد تعجبي"،\هي يعجبني\هو

ال سّنًا األشخاص الذين يكبروننا بمحظور. يمكن أن نشير أيًضا إلى أننا نميل إلى اإلعجاب هو أمر  والمسؤولين عنه 
ن شعورنا بالقيمة الذاتّية على المدى القصير ولكن قد ا التوّددرفع هذيسيما المسؤولين عّنا. يمكن أن   أثًرا هذا يبق  يُ  م 

 ؤذينا على المدى الطويل.  يو انفسيًّ 
 هذا"، سندعو الطالب إلى معاينة هذه األقوال وسنطلب منهم أن  عالجمييفعل قواال نحو: "عندما يقول الطالب أ

روا خاللها بتصّرفات اآلخرين أو خالفوا تصّرفات اآلخرين، وما تأثّ ويتذّكروا أحداًثا مختلفة حصلت في حياتهم 
ن المفّضل أن نسأل الطالب: هل يفعلون ما يفعله اآلخرون دائًما ؟ هل يفعلون ذلك في جميع حصل هناك. )م 

ماذا حصل في أعقاب ذلك؟ يمكن  -الحاالت؟ حيث نطلب منهم معاينة الحاالت التي لم يّتبعوا فيها تصّرفات اآلخرين
ن أنهم كانوا يعلمون أن هذا ممنوع، ودفعوا ع  أيًضا معاينة الحاالت التي اّتبعوا فيها ما ف   له اآلخرون على الرغم م 

 اكي يختاروا تصّرفً  لوهلةلك بالنسبة لهم؟ اآلن، وبنظرة نحو الماضي، هل كانوا سيتوّقفون ثمن ذلك، كيف كان ذ
ن الثمن الباهظ المتوّقع؟(   ع  آخر أم كانوا سيفعلون ما ف    له اآلخرون على الرغم م 
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 "الحّيز الشخصيّ " -فعالية تمهيدّية
 األهداف

  ن أشخاص مختلفين.  عد م  القُرب والبُ التعّرف على األحاسيس الشخصّية في حاالت 
  ،اقتحام الحدود، الحدود في الحّيز الشخصّي.التعّرف على المصطلحات اآلتية: الحّيز الشخصّي 
 غير صحيح في إطار العالقات المتقاربة وعالقات الصداقة.\ممنوع، صحيح\معاينة المصطلحات اآلتية: مسموح 

 
 -التوجيهات

 .ى\خرا ة\طالب   ة\طالبٍ قُبالة كّل حيث يقف ، متباعدينين يقف الطالب في صفّ 
 األولى: مرحلةالتعليمات 

  المسافة  ما تكونالشعور باالرتياح. توّقفا عند اطالما يبعث هذا فيكم الطالب الواقف إزاءه نم  طالٍب ليقترب كّل
 مقابل اآلخر. امنكم حيث يقف كلّ  الكمبالنسبة مناسبة 

 نحو اآلخر. الينظر كّل منكم 
 اعد بينكمالبُ  قيسا . 
  ّاثا فيما بينكمتحد . 

 
 الثانية:  مرحلةالتعليمات 

 في الصف األول.الب الط لةابالذي يقف قُ  الطالبالثاني مواقعهم، حيث يتغّير  الصفّ  ر الطالب الواقفون فييغيّ 

  .قف وا في صّفين متباعدين 
 ن طالبٍ كّل قترب لي  الشعور باالرتياح. اطالما يبعث هذا فيكم الطالب الواقف إزاءه م 
 اقيسا الُبعد بينكم . 
 ا(. مّدة زمنّية طويلة نسبيًّ  أن يستمر هذا )يجب الحرص على دون أن تتكلّما اآلخرفي  ماكّل منك يحّدقل 

 
 المرحلة الثالثة:

ن جديد. يجب الحرص على أن تتكّون "أزواج" جديدة.  الثاني مواقعهم يغّير الطالب الواقفون في الصفّ   م 

  .قف وا في صّفين متباعدين 
  الشعور باالرتياح. اطالما يبعث هذا فيكم ن الطالب الواقف إزاءهم   طالبٍ ليقترب كّل 
 اقيسا الُبعد بينكم . 
 ا(. زمنّية طويلة نسبيًّ مّدة أن يستمّر هذا )يجب الحرص على  دون أن تتكلّما اآلخرفي  اكّل منكم حّدقلي 
  ّة ا هكذا )يجب البقاء على هذا الحال بضع ثوان، مدّ يكلمة وابق اآلن تقّدما خطوة واحدة إلى األمام دون أن تقوال أي

 كافية كي يشعر الطرفان بعدم االرتياح(
  .ارجعا خطوة واحدة إلى الخلف ثم عودوا إلى أماكنكم 

 
 

 أسئلة للمحادثة

 ة؟عاليّ ماذا شعرتم خالل الف 
 ر؟ متى شعرتم باالرتباك أو عدم االرتياح؟ لماذا؟بمتى شعرتم بارتياح أك 
 هل يذّكركم هذا بمواقف معّينة؟ 
 كر أسماء و  أو أي تفاصيل تشير إلى هوّية األشخاص؟\هل توّدون أن تخبرونا عن هذا دون ذ 
 ما هو موضوع التمرين حسب رأيكم؟ 
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 مالحظة للمعلم
الحاالت التي تّتسم بالقرب الجسدّي، وموضوع الحدود، ومدى الحميمّية التي نمنحها لآلخرين  خالليعاين التمرين أحاسيسنا 

 . ما شابهو
ن أشخاص ال تربطنا فر  مُ  جسديّ  بر  عندما يكون هناك قُ  بهم عالقة عاطفّية، يثار فينا شعور بعدم االرتياح. قد يثير ط م 

ر التحديق والقرب  الشعور   التحديقُ  بعدم االرتياح واالرتباك أيًضا، خصوًصا عندما ال تكون هناك إمكانية للكالم. يمكن أن ُيفسَّ
 الجسدّي كتجاُوز أو اقتحام للحدود في بعض األحيان. 

 
ن يشير  للحدود. تجاُوز   هذا رب الجسدّي والمالمسة، وقد نشعر بأنالقُ بسبب نشعر باالرتياح واالحترام  قد :الخالصة هناك م 

ل دائًما أن ره بعدم االرتياح وهناك م  شع  يُ إلى أن النظر إلى عينيه بشكل مباشر  ن المفض  سأل اآلخر نن ال يشعر بذلك. لذلك، م 
ره  ما نفعلهحول     يمكننا أن نفعل ذلك؟باالرتياح؟ هل هذا وما يثيره فيه: هل ُيشع 

االرتياح وأن يكون رّد فعلنا مناسًبا بواسطة أقوال واضحة، نحو: عدم الشعور ب علينا أن نالحظ أيًضا الحاالت التي تبعث فينا
 نقتحم علينا أن نحترم رغبات الفرد وحدوده، وأاّل  .رني باالرتياح.."، "أنا ال أشعر باالرتياح عندما يلمسونني.."شع  "هذا ال يُ 

 حّيزه الشخصّي دون موافقته.
 
 

 جنسّي؟هل هذا تحّرش  -الفعالّية الثانية
 

 ، واستعراضنقاش في الصفّ ال إثارة هذه األحداث إلىتهدف  .إليك أحداث حول موضوع التحّرش الجنسيّ مالحظة للمعلم: 
ن خالل هذه األحداثيمكن أن ن. أماكن التطّوعي يمكن أن تحصل فالتي جنسّي الش تحرّ الحاالت  تعامل  طريقة   تفّحص م 

ث، و د  له، والجهات همهم للقانون، وما يمكن ف ع  ماهّية التحّرش الجنسّي في أماكن العمل، ومدى ف  لهمهم ف  مدى الطالب مع كّل ح 
 التي يمكن التوّجه إليها.

ن المفّضل تمرير الفعالية أّوال، ثم إطالع الطالب على قانون  ع م   ش الجنسّي )مرفق أدناه(. التحرّ من 
 

 األهداف

 الجنسّي.ع التحّرش على قانون من   أن يتعّرف الطالب 

 ماهّية التحّرش الجنسّي في أماكن العمل أو التطّوع. أن يفهم الطالب 
 .أن يفهم الطالب أن العالقات الحميمة بين العامل والمشّغل محظورة حسب القانون 

 ّدم المساعدة.ق  هات تُ على ج   أن يتعّرف الطالب 
  التحّرش الجنسّي. المشاعر المعّقدة التي تنطوي عليها أحداثُ أن نعالج 

 
 التوجيهات

ن  ينقسم الصفّ  جري حوله نقاًشا وفق األسئلة المرفقة. ث وتُ د  مجموعة على ح   طالب. تحصل كلّ  5-4إلى مجموعات مكّونة م 

ث.  د     إذا كان عدد الطالب كبيًرا في الصّف، يمكن أن تحصل كّل مجموعتين على نفس الح 
 األحداث المالئمة، أو أن ُيجري تغييرات فيها. ميمكن أن يختار المعلّ مالحظة مهّمة: 
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 الحدث األّول:
. لقد في إطار برنامج التداخل االجتماعيّ  ليّ إلسعاف األوّ افي مركز  هيام طالبة في الصف العاشر. لقد قّررت أن تتطّوع

ن المواقف، وكانت  ن. أطفاال يعانو ت  مواقف محزنة. لقد رأت مناظر صعبة جًدا خصوًصا عندما شاهد   منهاواجه ت  العديد م 
الطاقم أحياًنا  فيما بينهم وسيلة هيام لمواجهة هذه اللحظات الصعبة. يضطرّ  التي تسود ةّد إخالص الطاقم في عمله والمحبّ ع  يُ 

ن الليل رةمتأخّ الساعات الإلى العمل حتى   ل أيًضا.ط  ، وفي العُ م 
 ة في المركز كي تهّدئ نفسها. غرفة جانبيّ  دخلتف ،منفعلة جًدا هيامات كانت هناك حالة صعبة جًدا، وكانت حدى المرّ إ في

د أحد المسع   ت  فوًرا، فأجابها: أنا دخ  فين تالمس جسدها في العنق والكتف ثم حاول أن يُ فجأة، أحّست ب ي  لها تحت ثوبها. ابتعد 
 بالخوف، ولم تعرف ما عليها أن تفعل.ت لقد شعر   أريد أن أدعمك فقط!

فبالغ، فهأنها تُ  اعتقدت، ولكن رانية التي تتطّوع معها في نفس المكان حول ما حصل انيةأخبرت هيام صديقتها ر  ذا الُمسع 
لطيف وال تفهم ما المشكلة. هيام ال تشعر باالرتياح عندما تكون بالقرب منه، وتتوّتر وتسأل نفسها: هل هذا على ما يرام؟ هل 

ن؟ هل يمكنها أن تل  عّما حصل؟  تستطيع أن تقول لشخص شيًئا ن يمكن أن يساعدهل قولم  ؟ الشاب نفسه؟ المعلم؟ المستشارة؟ م 
 ماذا يمكن أن يساعدها؟ 

 
 ئلة للنقاش:أس

  َث؟دَ ماذا شعرتم عندما سمعتم الح 
  ِف؟ ما رأيكم في تصّرف المسع 
 هل هذا تحّرش جنسّي أم تعبير مقبول عن الدفء والمحّبة؟ 
 ؟ كيف نعرف ذلك؟توّددكيف يمكن التمييز بين التحّرش الجنسّي والتعبير عن الدفء والمحّبة وال 
  ِجسدها؟مس لهيام وي فُ ن الصواب أن يالطف المسعِ هل م 
 ستشير؟نَمن يمكن أن ؟ في هذه الحالة توّجهال لِمن يمكن 

 
ع الطالب على )نشجّ  ضهاتوضح ِمن خاللها حدودها ورف  حيث ف المسعِ مع لطالبة ُتجريها ايمكن إجراء محاكاة لمحادثة 

رني باالرتياح"، هذا يضايقني"، أن  واقولع حّد للتحّرش، كأن يوض   التدّرب على ، وابتعدي"كفى"، "توّقف فوًرا"، "هذا ال ُيشع 
ن شخص بالغ، أن  واتوّجهيأن   آخرين على ما حصل وغيرها(.   واعطل  يُ ، أن وابلغيُ لطلب المساعدة م 
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 الَحَدث الثاني: 

طبيب  المستشفى. يعمل في إطار برنامج التداخل االجتماعيّ المستشفى في في ، وهي تتطّوع طالبة في الصف العاشرهالة 
ه، وتحاول دائًما أن تلفت انتباهه. يبتسم الشاب معها بأدب ولكنه يمتنع عن المكوث معها في حبّ  هالةشاب ووسيم. لقد وقعت 

 وحده في الغرفة، وال يستجيب لمحاوالتها.
ن الرسائل النصّية. أن تتحّدث معه بشكل مباشر، فاتصلت به، و هالةرت قرّ   لكنه لم ُيج ب، فقّررت أن ترسل له الكثير م 

 أن تتوّقف عن ذلك. لقد أخبرها أنها شابة لطيفة، ولكنها صغيرة السنّ  وواضح في األسبوع الماضي، طلب منها بشكل مؤّدب
صّية بل وأصبحت ترسل له أيًضا رسائل ت في االتصال به وإرسال الرسائل الن، ولكنها استمرّ هالةاستاءت ال يريد عالقة معها.  هوو

 ، كي يفهم أنه ال يستطيع أن يرفض طالبة مثلها. ت م ن صديقاتها القيام بذلك أيًضا، كما طلب  في البريد اإللكترونيّ 

 أسئلة للنقاش:

 ما رأيكم في تصّرف هالة؟ 
  َث فيكم؟دَ ما المشاعر الذي يثيرها الح 
 هل هذه طريقة شرعّية للتوّدد؟ 
  هنا مخالفة للقانون؟هل توجد 

 
)نشّجع الطالب على التدّرب حدوده ورفضه  ِمن خاللهايوضح حيث هالة مع الطبيب  يجريهايمكن إجراء محاكاة لمحادثة 

رني باالرتياح"، هذا يضايقني"، أن يبتعدوا، أن  ع حّد للتحّرش، كأن يقولوا "كفى"، "توّقف فوًرا"، "هذا ال ُيشع  على وض 
ن شخص بالغ، أن ُيبلغوا، أن ُيطلعوا آخرين على ما حصل وغيرها(.    يتوّجهوا لطلب المساعدة م 

 
 
 

 الَحَدث الثالث:
ّنينبالل  . يتطّوعفي الصف العاشر طالببالل   ، حيث يذهب إلى هناك كّل أسبوع. في مركز للُمس 

كان يرافقه أسبوعًيا ، كما كان يزوره باستمرار ويستمع لقصصهو ،وُمسّن في المركز باللبين وطيدة لقد نشأت عالقة صداقة 
 ن الكلمات المتقاطعة.الشاي مًعا ويحاّل ير، ثم كانا يعودان إلى غرفته فيشربان إلى المكتبة ويساعده على السّ 

 ها أصبحت تزوره في كّل مّرة يتواجد فيها بالل هناك. زوره أحياًنا، ولكنت ةلدى الُمسّن حفيد
أنه في المشفى ألن حالته الصحّية  ةالحفيد تهفي المّرة األخيرة، وأخبرته لزيار الُمسنَّ في غرفته عندما جاء باللُ لم ي ج د 
 . تدهورت
 .إليه ةمنجذب اأنهوضعت يديها على كتفيه وأخبرته حتضنه، ثم ت ةغارًقا في األفكار عندما فوجئ بالحفيد بالللقد كان 
ن يمكن أن يتوّجهما يفعل مذهوال ولم يدر   بالللقد كان   . ، ول م 
ح عّما جرى، ف   بالليخشى   وبأنه "ليس رُجال".د يسخرون منه، أو يصفونه بالضعف ق  أن ُيفص 

 
 

 أسئلة للنقاش:

  ما رأيكم في تصّرف الحفيدة؟ 
 هل يدور الحديث عن تحّرش جنسّي؟ هل هذه طريقة مقبولة للتوّدد؟ 
 الشابات(\ماذا كنتم ستشعرون لو حصل لكم أمر مماثل؟ )الشبان 
  ن يمكن التوّجه؟مَ فعل؟ لِ نماذا يمكن أن 

)نشّجع الطالب على التدّرب حدوده ورفضه  ِمن خاللهايوضح حيث  الب مع المرأةالط يجريهايمكن إجراء محاكاة لمحادثة 
رني باالرتياح"، هذا يضايقني"، أن يبتعدوا، أن  ع حّد للتحّرش، كأن يقولوا "كفى"، "توّقف فوًرا"، "هذا ال ُيشع  على وض 

ن شخص بالغ، أن ُيبلغوا، أن يطلعوا آخرين على ما حصل وغيرها(.     يتوّجهوا لطلب المساعدة م 
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 :رابعث الدَ الحَ 

ن الشبان، زمالءه في الطاقم. غالبّية الطاقم م   لقد تطّوع علّي في إطار برنامج التداخل االجتماعّي في محطة اإلطفاء. هو يحبّ 
 لحظة يقضيها معهم هي بمثابة تجربة مثيرة لالهتمام.  كلّ و ،فكاهة حسّ وهم نشيطون وذوو 

ن العمر الحظ علّي قبل أسبوع أن المسؤول  ج سنة، متزوّ  30عن الطاقم ينظر نحوه باستمرار. هو شخص لطيف، ويبلغ م 

 ولديه أوالد. 
مه أموًرا لن يستطيع . لقد قال له أنه معجب به وانه سيعلّ ةن علّي أن يبقى معه خالل الوردّية المسائيّ م   البارحة طلب المسؤول

 موه إياها. زمالؤه "األطفال" أن يعلّ 
ض عالقة عاطفّية حّتى اآلن، وال خُ ، فهو لم ي  ال يعرف ماذا يجب أن يفعل. هو يشعر باإلطراء، ولكنه خائفعلّي مرتبك، و

يعلم الجميع ميوله الجنسّية. لقد شعر باإلطراء طالما اقتصر األمر على أن ينظر المسؤول نحوه، ولكنه يشعر بالفزع اآلن ألن 
 األمر تحّول إلى واقع. ال يعرف علّي ما يجب أن يقول أو يفعل.  

 م والساعات المناسبة له إذا رفض.   التطّوع في األيابله المسؤول  سمح ييخشى علّي أاّل 
 

 أسئلة للنقاش:

  ماذا شعرتم عندما سمعتم الَحَدث؟ 
 ما رأيكم في تصّرف المسؤول؟ 
 هل هذا تحّرش جنسّي أم تصّرف مقبول؟ 
 هل تصّرف المسؤول مقبول وشرعّي؟ 
 ستشير؟ ن؟ َمن يمكن أن في هذه الحالة لَِمن يمكن التوّجه 

 
)نشّجع الطالب على  حدوده ورفضهن خاللها مِ يوضح حيث المسؤول مع الطالب يجريها يمكن إجراء محاكاة لمحادثة 

رني باالرتياح"، هذا يضايقني"، أن  واقولي ع حّد للتحّرش، كأن  التدّرب على وض   ، وابتعدي"كفى"، "توّقف فوًرا"، "هذا ال ُيشع 
ن شخص بالغ، أن واتوّجهيأن   آخرين على ما حصل وغيرها(.   واعطل  يُ  ، أنوابلغيُ  لطلب المساعدة م 
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 محادثة في المجموعة الكاملة
ن الطالب أن يُ  حتعلى ما حصل في المجموعات وعلى عوا المجموعة الكاملة طل  يطلب المعلم م   :هناك المضامين التي ُطر 

  المجموعة؟كيف كانت األجواء خالل النقاش في 
  ت؟  أي مشاعر أُثير 
 ما هي األمور التي أجمعتم عليها؟ ما هي األمور التي اختلفت آراؤكم حولها؟ 
  ث؟ ما كان االختالف؟  طريقة التعامل مع كلّ في هل كان هناك اختالف فيما بينكم د   ح 
 .حاولوا صياغة مبادئ لمواجهة التحّرش الجنسّي بشكل آمن وحازم 
 ن يمكن التوّجه  عندما يكون هناك شّك بحصول تحّرش جنسّي؟   ل م 

 
 يستعرض المعلم قانون التحّرش الجنسّي )انظر أدناه(.

 هل أطلعكم القانون على أمٍر جديد أو فاجأكم بأمٍر ما؟ 
  تعّرفتم على القانون؟ ماطريقة ف همكم للموضوع بعدر ما في يتغيطرأ هل 
  الدرس؟ما األمر المهّم الذي تعلمتموه خالل هذا 
  .اذكروا أمًرا واحًدا تغّير رأيكم فيه 
  ؟ أقوى فيهبأنكم أصبحتم اآلن هل هناك أمر  تشعرون 

 
 

 :رسائل ونقاط للتفكير يمكن أن تساعد في تطوير قوى المواجهة خالل حاالت التحّرش

   قوا بحدسكم. اصغوا لمشاعر عدم االرتياح، وث 

 ا للنظرة أو اللمسة أو التصّرف غير االرتياح، قولوا "ال"! ضَ  عندما يكون هناك ما يبعث فيكم شعوًرا بعدم عوا حّدً
 المريح.  

  دكم.اجسأ األسياد علىرغبتكم. كونوا  أن يفعلوا به أمًرا ضدّ  . ال تسمحوا لآلخرينلكم مل ك  جسدكم  
 ل كاهلكم! توّجهوا لشخص تثقون به وأطلعوه على ما يضايقكم. ثق  باألسرار التي تُ  عزلواال تن 

  .تحلّوا بالمسؤولية تجاه أصدقائكم. عندما يواجهون محنة ما، أطلعوا شخًصا بالًغا يمكن أن يقّدم المساعدة 
 
 
 

 مالحظة للمعلم:
التوّجه  موعدالتي يمكن التوّجه إليها، و جهاتأن نلّخص الموضوع ِمن خالل إجراء نقاش مع الطالب حول ال ِمن المهمّ 

ة، \ة، المستشار\ن، المربيييجب ِذكر أشخاص يمكن أن يدعموا الطالب ويقّدموا له المساعدة: الوالد لطلب المساعدة.
ة شخصّية \الصديق كونة في المدرسة وغيرهم. يمكن أن ي\ة النفسيّ \ة، االختصاصّي \ة، المدير\يثق به الطالب ة\معلم
اا، ولكن هذا ال ي\مهة وتتفهّ \ي الطالبتحتو ع حّدً ر أن يؤثّ  يستطيعن المهّم التوّجه إلى بالغ جدير بالثقة لتحّرش، ومِ ل ض 

  يؤّدي إلى الحّد ِمن التحّرش. و
قد ا \ا بأنه\ة نفسه\يّتهم الشاب َففي كثير ِمن األحيان، و ما حصلأن يشك ة قد يستصعب\أن الطالب شير إلىيجب أن ن

ش بشكل صحيح وما إلى ذلك. هناك ة أنه لم يفهم قص  \بايخشى الش قدش، وإلى التصّرف المتحر   ت\أّدى د الشخص المتحر 
ا في طرح المشكلة \، حيث يجب أن يساعدوهالتجربةهذه  لمون أنه يخوضة الذين يع\مسؤولّية تقع على أصدقاء الطالب
 ي يجب أن يّتبعوها.الصائبة الت بالطريقةأمام شخص بالغ كي يفّكر معهم 

 ت\أو تصّرف ت\أو َفعل ت\ة أو ارتدى\الشاب ت\النظر عّما قال غضّ يحظر على المتحّرش أن يتحّرش، بِ  -الرسالة المركزّية
 فيه! سب  لَ هذا واضح وال  وما إلى ذلك. الرفض هو رفض، ويعني "ال"!
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 مخالف للقانون.  هوتّم دون موافقة وِمن خالل التالعب بالمشاعر، أو القّوة، أو االبتزاز، أو التهديد، س يتالمُ  أي
 
 
 

 :1998ع التحّرش الجنسّي، قانون من  

 
ع قُُدًما يته وخصوصّيته، كما يهدف إلى الدف  نسان وحرّ كي يحمي كرامة اإل ر التحّرش الجنسيّ يهدف هذا القانون إلى حظ  

ما ر التوّدد الذي يهدف إلى إنشاء عالقات قريبة بين األشخاص، ال سيّ ين. ال يهدف هذا القانون إلى حظ  بين الجنس   بالمساواة
 العالقات العاطفّية الحميمة.

 
 المضايقة:التحّرش الجنسّي و

 أحد التصّرفات اآلتية:التحّرش الجنسّي هو )א(   

ن خالل التهديد تبعً ( 1)        شخصب الفي قانون العقوبات، عندما يكون العمل الذي ُيطال   428بند الا لتعريفه في االبتزاز م 

 بالقيام به ذا طابع جنسّي.
 .في قانون العقوبات 349و  348 األعمال المشينة تبًعا للبندين( 2)      
ح علىمتكّررة ذات طابع جنسّي، تُ  اقتراحات( 3)        االقتراحات. هبهذ معنيّ  أنه غيرش للمتحر   بدىأ شخٍص  قت ر 
ن أنه أبدى للمتحر  تمحو  ت ةمتكّرر معاملة( 4)        هبهذ أنه غير معنيّ ش ر حول النواحي الجنسّية لدى الشخص على الرغم م 

 .  ةعاملمال
 معاملة ُمهينة أو فيها تحقير لجنس الشخص أو ميوله الجنسّية. ( 5)      

 

شار إليهم في الفقرات الهامشّية )أ( حتى المُ  ه نحووجَّ أعاله، عندما تُ  (4( أو )3الفقرتين ) وفق معاملةاقتراحات أو ( 6)      

ش رَّ تح  بد  المُ ، حتى وإن لم يُ في هذه الفقراتأدناه ( في الظروف المفّصلة ج) بهذه االقتراحات أو  أنه غير معنيّ ش به للمتحر 
 المعاملة: 

ن خالل استغالل  -عاجزالقاصر أو ال ( أ) د غ القاصرإذا لم يبلُ  .عالقة سيطرة، أو تعلّق، أو تربية أو عالجم  ع   سنة 15 ب 

ن عمره ش قاصًرا.   يسري القانون دون وجود استغالل للعالقات أعاله، شرط أاّل  -م    يكون المتحر 
ن خالل استغالل  -عال ج في إطار عالج نفسّي أو طبيّ المُ   ( ب)  المعال ج بالمعال ج.تعلّق م 
ن خالل استغالل عالقة السيطرة في عالقات العمل أو  -خدماتالشخص يقّدم أو عمل، العامل في إطار عالقات   ( ت) م 

 تقديم الخدمات.
 

 
 الصعوبة في التعريف: 

ن السهل تحديد اللحظة التي يتجاوز فيها التصّرف القانون ألنه ليس م  إطار صعوبة في تعريف "التحّرش الجنسّي" في هناك 
 الممنوع.والمسموح  بينذو الطابع الجنسّي الحّد 

ح السؤال  ما الفرق بين التوّدد والرغبة في إنشاء عالقة عاطفّية والتحّرش الجنسّي؟ : ُيطر 
 عنيّ نه غير مأش للمتحر   " إذا أبدى شخص  التوّدد مشروط بموافقة الطرف اآلخر وحرّية االختيار لدى الطرفين. تبًعا للقانون: 

ّد هذا التصّرف تحّرًشا جنسيًّ  بهذه االقتراحات" واستمرّ   ا. الشخص بتصّرفه، فسُيع 
ل ، نحو: ُمشغّ آخر بطرفٍ  طرفٍ  تعلّقعندما تنطوي العالقة على ل أو م  ع  العالقات  إطارفي  أيًضا يحصل التحّرش الجنسيّ 

 ّتسمت التي حاالتالأو  ،وُمرشد. يدور الحديث حول عالقات هرمّية أو طبقّية بين األشخاص وعامل، معلّم وطالب، متطّوع
ن الطرفين أيّ لدى  فجوة ملحوظة في العمر ومرحلة التطّور والتطّور الذهنيّ ب  .م 

ر العالقات الحميمة في الحاالت الهرمّية المذكورة آنًفا، حتى  دا وكأنها بموافقة في جميع األحوال، وتبًعا للقانون، ُتحظ  وإن ب 
ن الطرفين.   حّرة م 


