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موجز املقال :في عام  ،1997أقرت محكمة الهند العليا أن التحرش اجلنسي في مواقع العمل يُعتبر انتهاكًا
حلقوق اإلنسان .ومع ذلك ،ال توجد سوى معلومات ضئيلة عن مدى انتشار التحرش اجلنسي أو استحكامهِ .من
حرصا على فهم جتارب النساء الالتي يتعرضن للتحرش اجلنسي
َم ،أُجريت دراسة استقصائية في ،2006-2005
ً
ث َّ
في قطاع الصحة ،حيث شملت الدراسة  135عاملة في الرعاية الصحية؛ ومن بينهن طبيبات ،وممرضات ،وقائمات
على الرعاية الصحية ،وعامالت في الشؤون اإلدارية والشؤون غير الطبية في مستشفيني حكوميني وآخرين
خاصني في كولكاتا  ،Kolkataفي غرب البنغال ،بالهند .وكانت أنواع التحرش اجلنسي التي ذكرتها  77امرأة،
تعرضن إلى  128واقعة حترش جنسي ،أربعة أنواع كاآلتي :حترش لفظي ( ،)41وحترش نفسي ( ،)45وحركات وأوضاع
جنسية ( ،)15وملس غير مرغوب فيه ( .)27ولم تذكر أي منهن عن حاالت اغتصاب ،أو محاولة اغتصاب ،أو اإلكراه
على ممارسة اجلنس؛ إال أن عددًا منهن (يعرفن) عامالت أخريات في الرعاية الصحية تعرضن لتلك االنتهاكات.
وكانت النساء الالتي تعرضن للتحرش ُيانِعن في اإلدالء بشكواهن؛ خوفًا من فقد وظائفهن أو توصيمهن ،ولم
تكن غالبيتهن على علم بوجود قنوات رسمية للمطالبة بتعويضات .وعكست جتارب التحرش اجلنسي العقبات
التي تفرضها أشكال اخللل في ميزان القوى ،واألعراف املتعلقة بالنوع االجتماعي ،مبا يحول دون متكني املرأة من
التقدم بشكوى رسمية من جانب ،واحلصول على تعويض من جانب آخر © .مجلة قضايا الصحة اإلجنابية 20٠٧
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علــى مــدار العقديــن املاضيــن ،بــات التحــرش
اجلنســي قضيــة مقلقــة للمجتمــع الدولــي نتيجة
تزايــده .ويشــمل التحــرش اجلنســي الســلوك
اجلســدي الصريــح؛ مثــل :االغتصــاب ،واللمــس
اجلســدي غيــر املرغــوب فيــه ،فض ـا ً عــن الســلوك
اللفظــي  -مثــل النــكات الفجــة ،أو اســتعمال لغة
تهديديــة أو نابيــة ،أو عــروض ذات طابــع جنســي،
أو عــرض مــواد جارحــة كالصــور اإلباحيــة ،يراهــا
العقــل تتســبب فــي بيئــة ســلبية فــي العمــل،
مــن الناحيتــن النفســية والعاطفيــة 1.والتحــرش
اجلنســي هــو تصــرف ال يكــون برغبــة الشــخص
الــذي يتعــرض إليــه ،أو فعــل جــارح لــه .وفــي كثيــر

مــن احلــاالت ،مبــا فيهــا مــكان العمــل ،قــد ال يَقــدر
الشــخص املتعــرض للتحــرش علــى االنســحاب من
املوقــف بســهولة ،أو علــى اللجــوء ملــن يســاعده
2
علــى ردع املعتــدي أو تقريعــه.
وعلــى نــدرة األدلــة الــواردة فــي املســوح فــي الهنــد
حــول التحــرش اجلنســي فــي مــكان العمــل،
فإنهــا تتضمــن معلومــات وفيــرة .ففــي مســح
واحــد حــول العامــات فــي قطاعــات مختلفــة
فــي كولكاتــا ،وافقــت  %95مــن املشــاركات علــى
أن التحــرش اجلنســي فــي مــكان العمــل هــو أمــر ٌ
واق ـ ٌع ،ويتضمــن أشــكال الضغــط التــي ميارســها
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رئيــس العمــل للحصــول علــى خدمــات جنســية،
3
واملطــاردة ،والتعليقــات باســتعمال اجلســد.
وباملثــل ،خلصــت دراســة أجراهــا معهــد “الل
بهــادور ساســتري” Lal Bahadur Shastri Institute
فــي عــام  ،2000إلــى أن  %21.4مــن املوظفــات
احلكوميــات يشــعرن أن حــاالت التحــرش اجلنســي
فــي زيــادة علــى مســتوى الوظائــف احلكوميــة
العليــا 4.وتشــير أدلــة أخــرى إلــى أن التحــرش
اجلنســي تتعــرض لــه أعــدادٌ هائل ـ ٌة مــن النســاء
فــي مــكان عملهــن ،وعــادةً مــا يرتكبــه شــخص
فــي وظيفــة أعلــى ســلطة عليهــن .وال تتخــذ
غالبيــة النســاء أي إجــراء ،أو ترفع شــكوى رســمية؛
خو ًفــا مــن فصلهــن مــن العمــل ،أو خشــي ًة علــى
ســمعتهن ،أو خو ًفــا مــن اســتعداء الطــرف املعتدي
8-5
أو التوصيــم االجتماعــي فــي مــكان العمــل.
فــي عــام  ،1997أقــرت محكمــة الهنــد العليــا
أن التحــرش اجلنســي فــي مواقــع العمــل يُعتبــر
انتهــاكًا حلقــوق اإلنســان .وقــد حــدد حكــم
“فيشــاكا”  Vishakaالتاريخــي مجموعــة مــن
املبــادئ التوجيهيــة عــن كيفيــة التعامــل مــع
التحــرش اجلنســي فــي مــكان العمــل 9.وتلُقــي
هــذه املبــادئ التوجيهيــة املســؤولية علــى رب
العمــل لتوفيــر بيئــة عمــل آمنــة للموظفــات ،مبــا
فــي ذلــك التدابيــر الوقائيــة والعالجيــة؛ غيــر أنــه
ال يُعــرف إال القليــلُ حــول مــدى اســتمرار تعــرض
النســاء إلــى التحــرش اجلنســي فــي مــكان العمــل،
أو مــدى أثــر هــذه املبــادئ التوجيهيــة.
كان الهــدف مــن الدراســة املقدَّمــة هنــا الوقــوف
علــى جتــارب النســاء وتصوراتهــن حــول حــاالت
التحــرش اجلنســي فــي نطــاق مستشــفيات
كولكاتــا ،فــي غــرب البنغــال ،فــي الهنــد؛ وكذلــك
مــا يعلمــن بــه مــن تعــرض نســاء أخريــات لــه،
وطبيعــة أي إجــراء اتُّخــذ للحصــول علــى تعويــض،
ومــدى وعــي النســاء لوجــود آليــة لرفــع الشــكاوى،
كمــا هــو مذكــور فــي مبــادئ “فيشــاكا”.
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مالئمــا إلجــراء
يُعتبــر قطــاع الصحــة ســياقًا
ً
دراســة حــول التحــرش اجلنســي .وعلــى الرغــم مــن
أن مســتوى العنــف املرتكــب ضــد العامــات فــي
الرعايــة الصحيــة ال يتــم توثيــق قطــاع كبيــر منــه
فــي الهنــد ،فــإن األدلــة املســتمدة مــن البلــدان
املتقدمــة تســلط الضــوء علــى انتشــار التحــرش
اجلنســي فــي قطــاع الصحــة ،وأشــكال اخللــل
فــي ميــزان القــوى ،وأوضــاع العمــل التــي تعــرِّض
العامــات إلــى مخاطــر دائمــة نتيجــة التحــرش؛ إذ
لوحــظ أن كل املمرضــات ،وطالبات الطب ،والشــابات
10
املقيمــات معرضــات خملاطــر التحــرش اجلنســي.
فعلــى ســبيل املثــال ،أفــادت املمرضــات تعرضهــن
لــأذى مــن األطبــاء واملرضــى 11.وتبــرز هــذه التقاريــر
طبيعــة التسلســل الهرمــي الوظيفــي فــي قطــاع
الصحــة ،مــن حيــث هــو مــكان للعمــل ،وتســلط
الضــوء علــى اخملاطــر العاليــة التــي قــد تتعــرض
لهــا العامــات إذا اختــرن االحتجــاج علــى ســلوك
الرئيــس فــي العمــل.
أيضــا
ويســود قطــاع الصحــة فــي الهنــد ً
التسلســل الهرمــي الوظيفــي ،ويعانــي مــن
أشــكال اخللــل فــي ميــزان القــوى بــن النســاء
والرجــال فــي غــرب البنغــال ،بــل وفــي الهنــد
عمومــا .ففــي عــام  2005مثــا ،كان إجمالــي عــدد
ً
املمرضــن املســجلني فــي مجلــس التمريــض بغــرب
البنغــال  28,079ممــرض وممرضــة ،مــن بينهــم 71
ممرضــا فقــط .وفــي املقابــل ،مــن بــن املمارســن
ً
الطبيــن (الطــب غيــر التقليــدي) املســجلني فــي
مجلــس الطبــي بغــرب البنغــال فــي عــام ،2005
والبالــغ عددهــم  ،48,637كانــت الغالبيــة ()%84
مــن الرجــال 12.وتزيــد هــذه التباينــات مــن إمكانيــة
وقــوع التحــرش اجلنســي فــي قطــاع الصحــة.
تصميم الدراسة واملشاركني:
إن التحــرش اجلنســي قضيــة حساســة ،يغطيهــا
عــدد قليــل مــن الســوابق البحثيــة؛ لــذا فــإن
املنهجيــة التــي اتبعتهــا هــذه الدراســة هــي
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منهجيــ ٌة نوعيــ ٌة خالصــة .وأُجريــت الدراســة
فــي أربعــة مستشــفيات  -اثنــان مــن القطــاع
احلكومــي ،واثنــان مــن القطــاع اخلــاص  -فــي
كولكاتــا فــي الفتــرة  .2005-2006واملستشــفيات
احلكوميــة هــي مستشــفيات جامعيــة كبيــرة،
حيــث تتــراوح عــدد األســرة فيهــا مــا بــن 1,600
و 1,700ســرير؛ فــي حــن أن املستشــفيات اخلاصــة
بهــا مــا يقــارب  350ســرير.

واســتغرقت كل املقابــات حوالــي شــهرين إلمتامها.
ومــن بــن  141عاملــة صحيــة ،وافقــت  135منهــن
علــى املشــاركة فــي املقابــات (رغــم أن معظمهــن
تــرددن فــي إعطــاء موافقــة كتابيــة)؛ وكانت نســبة
الرفــض واحــدة فــي كل املستشــفيات .ولــم يكــن
بالضــرورة عــدد املشــاركات فــي املقابــات ،فــي كل
مستشــفى ،متناسـ ًبا مــع عــدد النســاء املوظفــات
فيــه.

جــرى االتصــال بــإدارة الصحــة ،بحكومــة غــرب
البنغــال ،للحصــول علــى تصريــح إلجــراء
الدراســة فــي مستشــفيني مــن املستشــفيات
الكبــرى هنــاك .ثــم منحــت اجلهــات اإلداريــة فــي
تصريحــا لعمــل الدراســة.
كال املستشــفيني
ً
واختيــر هــذان املستشــفيان بنــا ًء علــى مجموعــة
اخلدمــات التــي يقدمانهــا ،ونظــرًا ألنهمــا مــن أكبــر
املستشــفيات فــي املدينــة .وفــي القطــاع اخلــاص،
جــرى االتصــال مــع أغلــب املستشــفيات الكبــرى
(إجمالــي العــدد  ،)24ومنــح مستشــفيان مــن
بينهــا تصريــح لعمــل البحــث .ثــم جــرى االتصــال
وطلــب منهــم توفير
برؤســاء أقســام املستشــفينيُ ،
إمكانيــة التحــدث مــع العامــات مــرورًا برؤســائهن
أوالً .وكل مــن عمــل فــي أيــام إجــراء البحــث أحيــط
وطلــب منهــم املشــاركة فيهــا.
علمــا بالدراســةُ ،
ً

جــرت مقابــات متعمقــة مــع  135امــرأة (العــدد
الكلــي) علــى مــدار فتــرة  11شــهرًا ،حيــث كان
عــدد املشــاركات مــن املستشــفيني احلكوميــن 38
و 34مشــاركة ،ومــن املستشــفيني اخلاصــن  29و34
مشــاركة .ويــرد فــي اجلــدول ( )1وصــف عــام للوضــع
املهنــي للمشــاركات وأعمارهــن .وكانت املشــاركات
يعملــن فــي املؤسســة التــي مت مقابلتهــن فيهــا،
فــي فتــرة تبــدأ مــن ســنة إلــى مــا يزيــد علــى
جميعــا بــدوام
ســبع ســنوات؛ وكانــت وظيفتهــن
ً
كامــل ،فيمــا عــدا طبيبــة واحــدة وتســع عامــات
فــي الرعايــة الصحيــة (العامــات التســع يتعاقــد
معهــن املرضــى).
أجــرى املقابــات الباحثــة الرئيســية و/أو املشــاركون
البحثيــون .وخضــع كل القائمــن علــى عمــل

اجلدول ( - )1صورة عام للمشاركات ،من أربعة مستشفيات ،كولكاتا
السن عدد العامالت في
مستشفى
عام
(العدد = )72

29-20
(العدد = )43

39-30
(العدد = )52

 40سنة فما
فوق
(العدد = )40

أ

24

20

19

6

25

25

8

21

21

8

ب

9

7

-

13

1

7

3

2

10

9

1

7

3

-

مستشفى
خاص
(العدد = )63

الطبيبات

21

املمرضات
العامالت في الرعاية الصحية
العامالت في الشؤون غير الطبية
العامالت في الشؤون اإلدارية
أ) طبيبة تعمل مبوجب عقد عمل.

السن

ب) عقد مؤقت مع املرضى.
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املقابــات لتدريــب موســع علــى إجــراء املقابــات
املتعمقــة والتدويــن النصــي ألحاديــث املشــاركات.
وأُجريــت املقابــات فــي محــل العمــل؛ حيــث كان
املشــرف يُخلــي غرفــة التمريــض لعمــل املقابــات
مــع املمرضــات ،ومشــرف القســم يوفــر غرفــة
للمقابــات مــع العامــات فــي الشــؤون غيــر
الطبيــة فــي املستشــفيني احلكوميــن؛ فــي حــن
أن العديــد مــن الطبيبــات ،كان لهــن مقصــورةٌ
وخصــص مستشــفى مــن
خاصــة إلجــراء املقابلــةُ ،
املستشــفيني اخلاصــن مكانًــا للمقابــات .وكانــت
اخلصوصيــة التامــة مكفولــ ًة لــكل املقابــات،
التــي كانــت تتوقــف إذا لــم يُضمــن لهــا هــذه
اخلصوصيــة.
أُجريــت املقابــات فــي أغلــب احلــاالت فــي جلســة
واحــدة ،ولكنهــا امتــدت إلــى جلســتني فــي
حــاالت نــادرة .ومت تدويــن مالحظــات تفصيليــة،
حيــث اســ ُتخدم  Atlas-Tiفــي حتليــل البيانــات،
ص ِّمــم لتحديــد ،مــن
باالســتعانة ببنــاء كــودي ُ
بــن قضايــا أخــرى ،أنــواع التحــرش التــي تعرضــت
لهــا املشــاركات ،والتعويــض الــذي مت اللجــوء
إليــه ،والعقبــات التــي لوحظــت فــي عمليــة رفــع
الشــكاوى.
جتارب التحرش اجلنسي الذي مت اإلبالغ عنه في محل
العمل:
بوجــه عــام ،قوبــل فــي البدايــة موضــوع التحــرش
اجلنســي مبشــاعر مــن عــدم االرتيــاح ،واإلنــكار،
واخلــوف مــن االنتقــام ،وكــذا بإصــدار بعــض األحكام
علــى النســاء إلثارتهــن مثــل هــذه الوقائع .وأشــارت
األســئلة االســتقصائية األخــرى إلــى أن معظــم
النســاء يــرون التحــرش اجلنســي ســلوكًا عاديًــا،
ومــن اخملاطــر املرتبطــة بــأي وظيفــة ،بــل وأنــه غيــر
وخصوصــا النســاء املوظفــات بأجــور يوميــة،
ضــار.
ً
أو بعقــود عمــل ،كــن ميانعــن تنــاول هــذه القضيــة،
وأَعْربــن عــن ترددهــن املبدئــي فــي احلديــث عــن
التحــرش؛ خو ًفــا مــن العواقــب الســلبية.
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وعلــى الرغــم مــن أن العديــد مــن النســاء لــم
يعترفــن فــي البدايــة بحــدوث التحــرش اجلنســي
رئيســا
فــي مــكان عملهــن ،أو لــم يرونــه مصــدرًا ً
للقلــق ،فــإن عــددًا مــن التجــارب مت اإلفــادة بهــا
بعــد مزيــد مــن األســئلة االســتقصائية .واســتنادًا
إلــى الوصــف اخلــاص الــذي ذكرتــه النســاء ،تنــدرج
التجــارب حتــت ثــاث فئــات عامــة:
التحرش اللفظي:
تعليقــات يصاحبهــا تلميحــات جنســية ،أو
مالحظــات شــخصية مخزيــة وجنســية فــي
طبيعتهــا .
التحرش النفسي:
(أ) ممارســة التخويــف وســلوكيات تثيــر القلــق
الشــديد؛ مثــل :اإلصــرار علــى مصاحبــة املشــارِكة،
وعمــل مكاملــات تليفونيــة فــي أوقــات غريبــة،
ومطاردتهــا أو تتبعهــا ،واحلملقــة فــي نهديهــا،
وإرســال رســائل نصيــة نابيــة.
(ب) حــركات وأوضــاع جنســية ،مبــا فــي ذلــك
حــوادث مفتعلــة مثــل :أن يقــع الشــخص عمــ ًدا
علــى املــرأة ،وأخــرى يكشــف فيهــا عــن عضــوه
الذكــري ،ويقــف عاريًــا أو ميــارس العــادة الســرية
أمامهــا ،وفــي حــال املرضــى ،اإلصــرار علــى أن تدلِّــك
العاملــة فــي الرعايــة الصحيــة جســده ،أو متســح
جســمه باإلســفنج ،أو تنظــف أعضــاءه اخلاصــة،
حتــى وإن كان قــادرًا علــى القيــام بذلــك وحــده.
التحرش اجلسدي:
(أ) أفعــال ترفضهــا املــرأة مثــل القرص ،أو اإلمســاك
بهــا ،أو حضنهــا ،أو التربيــت علــى جســمها ،أو
مســح جســدها بجســده ،أو ملــس نهدهــا ،أو
أي مناطــق أخــرى مــن اجلســد( .ب) االغتصــاب،
أو محاولــة االغتصــاب ،أو اإلكــراه علــى ممارســة
1,9
اجلنــس.
مــن بــن  135امــرأة مت مقابلتهــن ،أفــادت  77امــرأة
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منهــن بتعرضهــن لبعــض أشــكال التحــرش
اجلنســي فــي محــل عملهــن احلالــي أو الســابق.
وأفــادت  28امــرأة منهــن بتعرضهــن ألكثــر مــن
حادثــة واحــدة للتحــرش اجلنســي ،وكان مــن
بينهــن تســع طبيبــات ،وعشــر ممرضــات ،وموظفــة
واحــدة فــي الرعايــة الصحيــة ،وأربــع عامــات فــي
الشــؤون غيــر الطبيــة ،وأربــع عامــات فــي الشــؤون
اإلداريــة .وكانــت أغلــب التجــارب التــي أفــادت بهــا
املشــاركات ممارســة التخويــف والتحــرش بإثــارة
القلــق الشــديد ،ويليــه التحــرش اللفظــي ،واللمس
غيــر املرغــوب فيــه ،واحلــركات اجلنســية وعــرض
اجلســد العــاري أو العضــو الذكــري (اجلــدول  .)2ولــم
تذكــر أي مشــارِكة عــن التعــرض لالغتصــاب .ولكن
أفــادت خمــس نســاء عــن حــاالت لنســاء أخريــات
تعرضــن لالغتصــاب ،أو محاولــة االغتصــاب فــي
منشــأة صحيــة.
وكان مــن بــن مرتكبــي التحــرش اجلنســي ،األطبــاء،
والعاملــون اإلداريــون فــي الشــؤون غيــر الطبيــة،
وأشــخاص مــن خــارج املستشــفى (اجلــدول .)3وفــي

أحيــان كثيــرة ،كان املرضــى وأفــراد األســرة مــن بــن
مرتكبــي التحــرش اجلنســي ضــد العامــات فــي
هــذه املستشــفيات ،وأفــادت الطبيبــات املبتدئــات
واملمرضــات ـ علــى وجــه اخلصــوص ـ بتعرضهــن
للتحــرش اجلنســي ،أو خوفهــن مــن التعــرض
للتحــرش اجلنســي ،علــى يــد هــذه الفئــة.
التحرش اللفظي:
يشــير عــدد مــن الدراســات التــي أُجريــت خــارج
الهنــد إلــى أن التحــرش اللفظــي هــو فــي الغالــب
1,2
أكثــر أشــكال التحــرش اجلنســي شــيوعًا،
ويتضمــن إطــاق األســماء اجلارحــة علــى النســاء،
والتعليقــات علــى مالبســهن ومظهرهــن ،والنــكات
اجلنســية فــي طبيعتهــا ،وهــي أشــكال تتعمــد
إحــراج النســاء .وتؤيــد هــذه الدراســة هــذه النتائج؛
إذ أفــادت  41مــن  77مشــارِكة فــي املقابــات بوقــوع
حتــرش لفظــي مــن جميــع أطيــاف املعتديــن؛ حيــث
كانــت التعليقــات علــى مالبســهن شــائعة ج ـ ًدا.
وكانــت غالبيــة مــن أفــدن بتعرضهــن للتحــرش
اللفظــي مــن الطبيبــات واملمرضــات الشــابات،

اجلدول ( :)2جتارب التحرش اجلنسي التي أبلغت عنها النساء شخصيًا ،حسب نوع التحرش( ،العدد = 77
امرأة)
عدد
املشاركات
(العدد
=)135

عدد املشاركات
التحرش
الالتي أبلغن عن
اللفظي
جتارب شخصية
(العدد = )41
للتحرش
(العدد = )77

التخويف
وإثارة مشاعر
القلق الشديد
(العدد = )45

احلركات
واألوضاع
اجلنسية
(العدد = )15

اللمس غير
املرغوب فيه
(العدد = )27

45

24

18

9

4

10

العامالت في
الرعاية الصحية

50

31

14

16

9

9

17

6

1

3

1

3

العامالت في
الشؤون غير الطبية

13

10

5

7

1

2

العامالت في
الشؤون اإلدارية

10

6

3

10

0

3

الطبيبات
املمرضات
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أفــادت املمرضــات ،مــن كل فئــات املشــاركات،
بتعرضهــن للتحــرش اللفظــي ،الســيما ممــن هــم
فــي وضــع الســلطة .وأشــارت املمرضــات إلــى أن
التحــرش اللفظــي كان يرتكبــه غال ًبــا األطبــاء
بطريقــة غيــر مباشــرة وغيــر واضحــة:

الســيما َم ـنْ ُهــن فــي الفئــة العمريــة مــن 25-35
ســنة .وكان وصفهــن للتعليقــات أنهــا مخزيــة،
وفــي بعــض احلــاالت أدت إلــى توقفهــن عــن متابعــة
دراســتهن التكميليــة.
“فــي مــرة ،كنــت أرتــدي “كورتــة” [قميــص] .فقــال
أحــد زمالئــي“ ،هــذا الرســم مثــل غطــاء الوســادة”.
ثــم انضــم إليــه زميــل آخــر قائــاً“ ،لــو أنــي
اســتخدمتها وســادةً ،ســأعرف مــدى طراوتهــا”.
عامــا ،مستشــفى حكومــي)
(طبيبــةً 32 ،

“كنــت أعمــل فــي منطقــة يتــزوج فيهــا الفتيــات
فــي ســن مبكــر ج ـ ًدا .وكان العديــد منهــن يأتــن
بإصابــات بعــد اجلمــاع مــع أزواجهــن .وأصبحــت
نكتــة شــائعة بــن األطبــاء أن يقولــوا“ ،اطلبونــا
فــي الليــل فقــط عنــد حــدوث إصابــة مــا بعــد
اجلمــاع( ”.ممرضــة 30 ،ســنة ،مستشــفى حكومــي)

وفــي حــاالت قليلــة ،أفــادت أيضــا الطبيبــات
الشــابات بتعرضهــن للتحــرش اجلنســي مــن أســر
املرضــي ،غال ًبــا مــع محاولــة ربــط مالحظاتهــم
باإلهمــال فــي عــاج املريــض .وتراوحــت التجــارب
مــا بــن االســتهزاء والتخويــف والتهديــد“ :جــاء
جميعــا
شــخص مصــاب بطعنــة .وكان ومــن معــه
ً
ثملــن ،وفــي حالــة مــن الهيــاج .وتشــاجرت معهم.
ثــم قالــوا“ ،تذكــري أنــك فتــاة ويجــب أن تتصرفــي
مثــل الفتــاة؛ والليــل أمامنــا طويــل وســنحصل
علــى العــاج ثــم نعــود إليــك( ”.طبيبــة 29 ،ســنة،
مستشــفى حكومــي)

فــي أحيــان كثيــرة ،كانــت تشــير املمرضــات إلــى
تعرضهــن للتحــرش كذلــك مــن املرضــى وأســرهم،
ومــن العاملــن فــي القطــاع غيــر الطبــي ومــن
خــارج املستشــفى .وفــي املقابــل ،نــدرت حــاالت
اإلفــادة بتعــرض العامــات فــي الشــؤون غيــر
الطبيــة واإلداريــة للتحــرش مــن جانــب األطبــاء.
ومعظــم أشــكال التحــرش التــي تعرضــت النســاء
لهــا ارتكبهــا عاملــون فــي الشــؤون غيــر الطبيــة،
وكــن علــى صلــة أكبــر بهــم:

اجلدول ( – )3املتحرشون جنسيًا (عدد احلاالت املبلغ عنها = )128
(عدد املعتدين )123

املشاركات الالتي أبلغن عن حاالت
حترش (العدد =)77
الطبيبات
املمرضات
العامالت في الرعاية الصحية

ب

العامالت في الشؤون غير الطبية
العامالت في الشؤون اإلدارية

د

إجمالي عدد املعتدين

ج

األطباء

املرضى
وأسرهم

العاملون في
الشؤون غير
الطبية

العاملون في
الشؤون اإلدارية

آخرون

26

9

6

-

-

14

22

3

4

5

1

5

1

-

-

-

2

10

-

4

-

4

4

1

2

41

42

24

5

11

ومن هم من خارج املستشفى.
أ) يتضمن املوظفني خارج املستشفى ،مثل :أبناء العاملني في الشؤون غير الطبيةَ ،
ب) من بني العاملني في الرعاية الصحية ،ارتكب  7عاملني  8حوادث حترش.
ج) من بني العاملني في الشؤون غير الطبية ،ارتكب  16عامال ً  15حادثة حترش (حادثة ارتكبها عامالن) .
د) من بني العاملني في الشؤون اإلدارية ،ارتكب  11عامال ً  16حادثة.
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“قــال أحــد العاملــن فــي القســم لعاملــة فــي
الرعايــة الصحيــة“ ،كــم متتلكــن ثمرتــي جوافــة
ناضجتــن( ”.عاملــة فــي الشــؤون غيــر الطبية/مــن
كبــار العامــات فــي الرعايــة الصحيــة 36 ،ســنة،
مستشــفى حكومــي)
التحرش النفسي:
قــد يرتبــط التحــرش اجلنســي باإلحلــاح فــي عــرض
إقامــة عالقــة حميميــة جســدية ،بــد ًءا باإليحــاءات
غيــر الواضحــة ووصــوال ً للطلبــات الصريحــة ملوعــد
غرامــي أو خدمــات جنســية .وقــد يعــرّض التحــرش
النفســي ،مثــل إظهــار العــورة ،أداء املــرأة للخطــر،
1,7
أو يقلــل مــن شــعورها بالكرامــة الشــخصية.
وأفــادت كل فئــات املشــاركات بتعرضهــن للتخويف
والتحــرش املثيــر للقلــق الشــديد .وفــي كثيــر مــن
األحيــان ،يكــون مرتكــب التحــرش فــي وظيفــة
أعلــى مــن ضحيتــه ،ولكــن فــي عــدد كبيــر مــن
احلــاالت ،كان الزمــاء مــن الذكــور فــي وظيفــة
مســاوية لزميالتهــم ،ولكنهــم كانــوا ميارســون
قوتهــم مبوجــب ذكورتهــم؛ فعلــى ســبيل املثــال،
أفــادت طبيبــات بتعرضهــن للتحــرش النفســي
مــن استشــاري كبيــر أو زميــل:
“كنــت أعمــل متدربــة مــع طبيــب أســنان كبيــر،
كان فــي الســبعينيات مــن العمــر .ســألني فــي
يــوم مــن األيــام إذا كنــت أود االطــاع علــى بعــض
علــي
الكتــب اجليــدة .ســألته أي كتــب؟ فعــرض
ّ
كتــب إباحيــة .وأصبــت بحــرج شــديد ...فتوقفــت
عــن الذهــاب إلــى هــذه العيــادة( ”.طبيبــة25 ،
ســنة ،مستشــفى خــاص).
أفــادت املمرضــات عــن بعــض احلــاالت التــي يطلــب
طبيــب منهــن الدخــول إلــى غرفتــه فــي أثنــاء
الليــل ،واجللــوس معــه بــا عمــل ،أو احلملقــة فيهــا
بصــورة مســتمرة .وحتدثــت املمرضــات عــن األطبــاء
الذيــن تســببوا فــي مواقــف كان مــن الصعــب
عليهــن التعامــل معهــا:

يوميــا إلــى القســم فــي ســاعات
“يأتــي طبيــب
ً
علــى
متأخــرة ألداء جوالتــه التفقديــة؛ وكان
ّ
مصاحبتــه .وعندمــا نذهــب إلــى األقســام احلرجــة،
يطلــب منــي باســتمرار أن أخلــع ســروال املرضــي.
ثــم يطلــب منــي فحــص قــوة عضــات فخــذي
املريــض وردود أفعــال الرجــل غيــر اإلراديــة؛ وهــذه
األشــياء ميكــن عملهــا فــي الصبــاح ،ولكنــه
يجعلنــي أقــوم بهــا فــي الليــل .واألهــم مــن ذلــك
أنــه ال ينظــر إلــى املريــض ،ولكــن إلــى وجهــي ليــرى
إن كان يثيرنــي( ”.ممرضــة 33 ،ســنة ،مستشــفى
خــاص)
يوصفــون
وفــي املقابــل ،كانــت املرضــى وأســرهم َ
بأنهــم يتحرشــون باملمرضــات ،بالنــداء عليهــن
بــا ضــرورة وبصــورة متكــررة ،وطلــب مصاحبتهــم
لتنــاول بعــض املشــروبات أو مشــاهدة أفــام
إباحيــة:
“يطلــب بعــض املرضــى منــا أن نســكب لهــم
شــرابًا ،أو أن جنلــس معهــم ونرافقهــم .ويشــاهدون
أفالمــا إباحيــة علــى التلفزيــون بالليــل؛ ثــم ينــادون
ً
علينــا ويطلبــون منــا أن جنلــس معهــم ونشــاهد
األفــام( ”.ممرضــة 33 ،ســنة ،مستشــفى خــاص).
احلركات واألوضاع اجلنسية:
فــي عــدد مــن القصــص التــي ســردتها املشــارِكات،
أفــادت النســاء أن الرجال كشــفوا عليهــم عورتهم،
أو تعمــدوا القيــام بحركات جنســية فــي طبيعتها.
وظنــت املشــاركات أن هــذا النــوع مــن التحــرش
خصوصــا بقطــاع الصحــة ،وأن االتصــال
مرتبــط
ً
أو اللمــس اجلســدي جــزء أساســي مــن الوظيفــة.
ويرتبــط هــذا النــوع مــن التحــرش فــي املقــام األول
باملرضــى ،وكانــت املمرضــات هــن أولــى الضحايــا
التــي تتعــرض لــه ،وفــي حــاالت قليلــة ،العامــات
فــي الرعايــة الصحيــة“ :يطلبــون [املرضــى] منــا أن
نســتمر فــي تنظيــف مؤخرتهــم ،حتــى وإن كانــت
نظيفــة( ”.ممرضــة 33 ،ســنة ،مستشــفى خــاص)
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التحرش اجلسدي:
أفــادت نســبة كبيــرة مــن الطبيبــات األصغــر
ســنًا ،واملمرضــات ،والعامــات فــي الرعايــة
الصحيــة باملستشــفى ،تعرضهــن للمــس علــى
غيــر رغبتهــن .وأفــاد عــدد كبيــر مــن الطبيبــات
واملمرضــات أن مــن يرتكــب هــذا هــم األطبــاء أو
كبــار االستشــاريني:
“فــي غرفــة العمليــات ،هنــاك طبيــب معــن
حلــي للطبيبــات .وميــد يــده
دائمــا عــن
يســألني ً
ّ
بطريقــة متكّنــه مــن حــك نهــدي الطبيبــة .وفــي
بعــض املــرات ،نضطــر لالنحنــاء عندمــا نقــدم
الرعايــة للمرضــى .فيضــع يــده علــى مؤخرتنــا”.
(طبيبــة 35 ،ســنة ،مستشــفى حكومــي)
“بعــد عمليــة قلــب مفتوحــة ،أُبقــي علــى مريــض
فــي غرفــة املالحظــة املتاخمــة لغرفــة العمليــات.
وكان علــى املمرضــة البقــاء هنــاك مــع املريــض
لبعــض الوقــت .وال يُفتــرض أن يــزور الطبيــب
املريــض إال إذا دُعــي لذلــك .فــي يــوم مــن األيــام،
عندمــا كنــت فــي غرفــة املالحظــة أقــوم بضبــط
بعــض األجهــزة املوصولــة باملريــض ،دخــل طبيــب
كبيــر وحضننــي مــن اخللــف .لــم أســتطع حتريــك
يــدي ،ألنــه قــد يــؤدي إلــى تعريــض حيــاة املريــض
للخطــر .فواصلــت العمــل حتــى تركنــي وشــأني”.
(ممرضة 36 ،سنة ،مستشفى حكومي)
أفــادت املمرضــات وقليــل مــن الطبيبــات تعرضهــن
للمــس علــى غيــر رغبتهــن مــن املرضــى وأســرهن.
وتضمنــت الوقائــع حــك اجلســم ،وقــرص املؤخــرة،
ووخــز النهديــن ،ومحاولــة مســك اليــد.
االغتصاب ومحاولة االغتصاب:
مــن املرجــح أن يكــون اإلبــاغ عــن حــاالت اإلكــراه
متدنيــا علــى وجــه اخلصوص.
علــى ممارســة اجلنــس
ً
وصحيــح أن مــا مــن مشــارِكة فــي دراســتنا ذكــرت
تعرضهــا لالغتصــاب أو محاولــة االغتصــاب ،فــي
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محــل عملهــا احلالــي أو الســابق؛ غيــر أن خمــس
نســاء ذكــرن أنهــن علــى علــم بوقائــع اغتصــاب
حدثــت فــي مؤسســاتهن ،تضمنــت ثــاث ممرضــات
قيــل أن أعضــاء مــن العاملــن فــي الشــؤون غيــر
الطبيــة اغتصبوهــن .وبعــد واقعتــن مــن الوقائــع
الثــاث ،لــم يٌفصــل اجلانــي علــى مــا يبــدو مــن
العمــل؛ أمــا الواقعــة الثالثــة ،فلــم توجــد أي
معلومــات تشــير إلــى حالــة فصــل مرتبطــة
بهــا .فــي الواقعتــن األخريــن ،قيــل إن عاملتــن
فــي الشــؤون غيــر الطبيــة مت اغتصابهمــا ،األولــى
اغتصبهــا طبيــب ،والثانيــة أحــد كبــار العاملــن
فــي الشــؤون اإلداريــة.
أشكال اخللل في ميزان القوى بني املعتدين والنساء
الالتي يتعرضن للتحرش:
يشــير حتليــل للمالمــح العامــة للمعتديــن أن
التحــرش يرتكبــه مــن يتقلــد مناصــب عليــا
فــي العمــل؛ مثــا ً كبــار األطبــاء ،وكذلــك مــن
ميتلــك القــوة ألنــه ذكــر .وهــو مــا يفســر قيــام
العاملــن فــي الشــؤون اإلداريــة وغيــر الطبيــة
بالتحــرش بالطبيبــات واملمرضــات .وغال ًبــا مــا
يكــون املعتــدون الذكــور فــي مراكــز اجتماعيــة
اقتصاديــة أقــوى  -ســواء كانــوا فــي نفــس املهنــة
(كبــار األطبــاء مقابــل الطبيبــات اجلديــدات) ،أو فــي
مهــن مختلفــة (أطبــاء فــي مقابــل املمرضــات)،
أو مــن حيــث وضعهــم داخــل املنشــأة الصحيــة
(املرضــى فــي مقابــل العامــات فــي املنشــأة).
وكانــت العوامــل األساســية املشــتركة بــن كل
هــذه احلــاالت الفجــوات الهائلــة لعــدم التكافــؤ
بــن اجلنســن التــي كانــت تبــدو أحيانًــا حتــل محــل
عالقــات القــوى األخــرى؛ مثـا ً فــي حالــة املرضــى أو
العاملــن اإلداريــن املتحرشــن باملمرضــات ،واألطباء
الشــباب املتحرشــن بزميالتهــم ،أو العاملــن فــي
الشــؤون غيــر الطبيــة  -مثــل املضيفــن ،وعمــال
النظافــة ،والســعاة ،وخادمــي األقســام ،املتحرشــن
بزميالتهــم.

قضايا الصحة اإلجنابية (النسخة العربية)  -العنف ضد النساء  -العدد ( )20نوفمبر 2015

©حقوق الطبع محفوظة جمللة قضايا الصحة اإلجنابية 2007
P Chaudhuri / Reproductive Health Matters 2007;15(30):221–229

اجلدول ( )4عدد النساء الالتي أبلغن عن حاالت حترش جنسي للمشرفني املباشرين أو إلدارة املستشفى،
وعدد احلاالت التي ات ُّخذ بصددها إجراء)

األطباء

املرضى
وأسرهم

إجمالي النساء الالتي أبلغن عن
حاالت حترش (العدد = )77

العاملون في
الشؤون غير
الطبية

العاملون في
الشؤون اإلدارية

آخرون

عدد النساء الالتي أبلغن عن
حاالت حترش

41

42

24

5

11

الشكاوى املرفوعة على مستوى
املشرفني (العدد = )10

1

5

3

0

1

الشكاوى املرفوعة والتي اتُّخذ
بصددها إجراء على مستوى
املشرفني (العدد = )4

0

2

1

0

1

الشكاوى املرفوعة لإلدارة (العدد
= )17

2

5

3

4

3

الشكاوى املرفوعة لإلدارة والتي
اتُّخذ بصددها إجراء (العدد = )6

0

2

2

1

1

اجلــدول ( – )4عــدد النســاء الالتــي أبلغــن عــن
حــاالت حتــرش جنســي للمشــرفني املباشــرين
أو إلدارة املستشــفى ،وعــدد احلــاالت التــي اتُّخــذ
بصددهــا إجــراء ،كانــت الفئــة األكثــر عرضــة
للتحــرش مــن كل املوظفــات فــي املستشــفيات،
هــي فئــة املمرضــات ،وقــد أقــرت بعضهــن ذلــك.
كان العاملــون فــي الشــؤون اإلداريــة يســتغلون
وظيفتهــم للتحــرش باملمرضــات الالتــي كــن يذهنب
إليهــم لتحديــث ملفاتهــن ،وتــرك الســجالت،
واالستفســار عــن اإلعانــة املســتحقة لألمهــات،
ومــا إلــى ذلــك؛ بــل إن العاملــن فــي الشــؤون غيــر
الطبيــة  -الغالبيــة منهــم أحــدث فــي الوظيفــة -
لــم يتــرددوا فــي التحــرش باملمرضــات.
اللجوء للحصول على املساعدة والتعويض
(العقبات)
رغــم تعــرض عــدد كبيــر مــن النســاء حلــوادث
التحــرش اجلنســي ،فــإن مــن بــن  77امــرأة اتخــذت
رســميا للحصــول علــى
 27منهــن فقــط إجــرا ًء
ً
تعويــض؛ فبالفعــل ،كانــت اإلجابــة الغالبــة التــي
أفــادت بهــا النســاء ،عنــد االســتقصاء بســؤالهن،

عوضــا عــن رفــع الشــكاوى ،فقــد اســتحدثن
أن
ً
آليــات أخــرى للتعامــل ،تتــراوح مــا بــن تبــادل
األحاديــث العرضيــة مــع زميالتهــن عــن جتــارب
التحــرش التــي تعرضــن لهــا ،وتغييــر عاداتهــن فــي
املالبــس.
لــم يرفــع ســوى  10مشــاركات شــكاوى إلــى
رؤســائهن ،و 17مشــاركة أخــرى إلــى اإلدارة (اجلــدول
 .)4ورغــم أن عــددًا كبيــرًا مــن املعتديــن كانــوا
أطبــاء ،فكانــت الضحايــا متانــع ممانعــة واضحــة
مــن رفــع شــكاوى ضــد هــذه الفئــة التــي هــي فــي
موضــع الســلطة .ولــم تُرفــع ســوى ثــاث شــكاوى
ضــد أطبــاء (شــكوى إلــى املشــرف وشــكويان إلــى
خــذ أي إجــراء فــي أي مــن هــذه
اإلدارة) ،ولكــن لــم يُت َّ
احلــاالت؛ فكانــت الشــكاوى التــي مت رفعهــا فــي
املقــام األول ضــد املرضــى وأســرهم والعاملــن فــي
الشــؤون غيــر الطبيــة .وكانــت احتمــاالت أن يتخــذ
مديــر إجــرا ًء أعلــى ،إذا كان املعتــدي فــي منصــب
ـبيا (العاملــون فــي الشــؤون غيــر الطبيــة)
أقــل نسـ ً
أو فــي وضــع اقتصــادي متدنــي (املرضــى) .فمــن
بــن الشــكاوى التــي رفعتهــا  17مشــارِكة إلبــاغ
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اإلدارة عــن واقعــة حتــرش ،مت اتخــاذ إجــراء فقــط
جميعــا مــن
فــي ســت حــاالت كان املعتــدون فيهــا
ً
العاملــن فــي الشــؤون غيــر الطبيــة .وفــي حــاالت
اتخــاذ إجــراء رســمي ،كان يرجــح أن يتــم بصــورة
مباشــرة؛ علــى ســبيل املثــال ،مــن بــن الشــكاوى
الثالثــة التــي رفعتهــا املمرضــات ضــد العاملــن في
الشــؤون غيــر الطبيــة ،اتخــذت اإلدارة إجــرا ًء فــي
حالتــن ،إمــا بالتوبيــخ أو بالفصــل.
أمــا احلــاالت األخــرى التــي اتُّخــذ إجــراء ضدهــا ،لــم
يتخــذ فيهــا املشــرف إال إجــراء غيــر رســمي .وعلــى
وجــه التحديــد إذا كان املعتــدي طبي ًبا ،كان املشــرف
مييــل إلــى اتخــاذ موقــف غيــر تصادمــي ،عــادةً بــأن
يســعى إلــى ضمــان أال تتعــرَّض الضحيــة للتعامــل
مــع املعتــدي ،أو أال تُوضــع فــي موقــف مشــابه
مــرة أخــرى .إذ أفــادت املمرضــات مثــا (غالبيــة
مــن رفــع الشــكاوى منهــن) أنــه عندمــا قدمــن
الشــكاوى إلــى مشــرف التمريــض حــول ارتــكاب
أحــد أطبــاء التحــرش ،كان يســاعد علــى إبعادهــن
عــن املتحــرش.
“أعــرف مرضــى يكشــفون عــن عورتهــم ،ثــم
ينــادون علــى املمرضــة؛ وهــم يفعلــون ذلــك فــي
الليــل .عندمــا نتلقــى مثــل هــذه الشــكاوى ،نســأل
املمرضــة أن تخــدم املريــض مــع مجموعــة مــن
الزمــاء( ”.ممرضــة 36 ،ســنة ،مستشــفى خــاص)
وكانــت مثــل هــذه اإلجــراءات فــي العــادة تدابيــر
قصيــرة األجــل ،الغــرض منهــا تغطيــة وضــع
معــن بــدال ً مــن التصــدي للتحــرش اجلنســي
بصــورة أعــم .فكمــا أفــادت امــرأة ،بعــد أن اتخــذت
إجــرا ًء ضــد متحــرش ،توقــف عــن التحــرش بهــا،
ولكنــه اســتمر فــي ارتــكاب التحــرش اجلنســي مــع
أخريــات.
لهــذا ،لــم تكــن درجــة االعتــداء فيمــا يبــدو هــي
العامــل الــذي يدفــع بقــرار اتخــاذ إجــراء ضــد
68

املعتــدى ،ولكــن وضعــه العــام .ومــن ثــم ،فــإن
األطبــاء لــم يتــم زجرهــم مهمــا كانــت طبيعــة
االعتــداء .وأخيــرًا ،لــم يقــم املشــرفون ،واألهــم مــن
ذلــك ،أولئــك فــي منصــب الســلطة ،بإنشــاء جلنــة
معنيــة لالســتقصاء فــي الشــكاوى املرفوعــة ،وفقً ا
للتكليــف احملــدد فــي مبــادئ فيشــاكا التوجيهيــة.
العوامل املسببة لعدم اتخاذ أي إجراء:
كان هنــاك ثالثــة عوامــل أثنــت  50مــن بــن
 77امــرأة عــن اإلبــاغ عــن التحــرش :األعــراف
االجتماعيــة التــي تلقــي اللــوم علــى الضحيــة،
وغيــاب الوعــي حلقوقهــن ،واألهــم مــن ذلــك ،إقــرار
ديناميكيــات القــوى وتبعاتهــا ،مــن حيــث تأمــن
الوظيفــة واخملاطــرة بالفصــل مــن العمــل.
فــا تــزال األعــراف اجلنســية تلــوم املــرأة علــى
إثــارة التحــرش ،هــذا مــن جانــب؛ وتصــور أشــكاال ً
معينــة مــن ســلوك الرجــل علــى أنهــا عاديــة ،مــن
جانــب آخــر؛ إذ أفــادت شــابات كثيــرات أنهــن لــم
يرفعــن شــكاوى خشــية توجيــه اللــوم لهــن علــى
اســتثارة الواقعــة ،أو خوفًــا مــن ســوء الســمعة:
“يلتزمــن الصمــت خشــية أن تعــرف أســرتهن
باألمــر .فقــد يلومهــن اآلخــرون علــى اســتثارة
الواقعــة .وإذا كانــت الفتــاة غيــر متزوجــة ،ســيكون
مــن الصعــب تزويجهــا( ”.ممرضــة 35 ،ســنة،
مستشــفى حكومــي)”.
وتــؤدي هــذه األعــراف االجتماعيــة مجتمع ـ ًة إلــى
حــدوث خلــل فــي ديناميكيــات ميــزان القــوى.
فكانــت كل املشــاركات علــى علــم أنــه إذا كان
املعتــدي فــي موقــع الســلطة ،فلــن يكــون مــن
املرجــح أن يُتَّخــذ إجــراء ضــده .وأفــاد العديــد
منهــن خوفهــن مــن الفصــل مــن العمــل ،وفقــدان
دخلهــن ،ومنعهــن مــن الترقِّــي الوظيفــي ،وأذيَّتهــن
مــن خــال مهــام العمــل املســندة إليهــن (مثــا،
العمــل فــي ســاعات غيــر مالئمــة) .وأعــرب مــن
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خصوصــا بعقــود مؤقتــة وفــي
يعمــل منهــن
ً
القطــاع اخلــاص عــن هــذه اخملــاوف؛ إذ ذكــرت
مشــاركات عــدة بــأن االنســحاب مــن موقــف غيــر
مســتحب أفضــل مــن رفــع شــكوى.

والطبيبــات الشــابات ،والعامــات فــي الشــؤون غير
الطبيــة  -ناهيــك عــن تعرضهــن للفصــل الفــوري،
فيــؤدي خــوف النســاء مــن هــذه التبعــات إلــى
إحجامهــن عــن رفــع شــكاوى رســمية .وأخيــرًا،
غال ًبــا مــا تكــون النســاء غيــر واعيــات آلليــات
الشــكاوى الرســمية ،أو غيــر واثقــات فــي حياديــة
تلــك اآلليــات .فممــا ال شــك فيــه أن القصــص
التــي ســردتها النســاء ترجــح عــدم علــم إدارة
املستشــفى مببــادئ فيشــاكا التوجيهيــة ،أو عــدم
أخذهــا علــى محمــل اجلــد؛ وإلــى عــدم إنشــاء
جلــان نزيهــة لتقصــي الشــكاوى؛ وإلــى أن املصالــح
االقتصاديــة تتجاهــل املســائل املتعلقــة بقــرار
اتخــاذ إجــراءات ضــد املعتديــن ذوي النفــوذ؛ وإلــى أن
النســاء الالتــي يتعرضــن للتحــرش غال ًبــا مــا يرتــد
عليهــن فعــل التحــرش مــرة أخــرى إذا مــا اختــرن
رفــع شــكوى رســمية.

كان عــدد قليــل مــن املشــاركات ( 20مــن 135
مشــارِكة) علــى علــم مببــادئ فيشــاكا التوجيهيــة
بشــأن التحــرش اجلنســي ،ولــم يعــرف أحــد
منهــن عــن وجــود جلنــة باملستشــفيات للشــكاوى
واحلصــول علــى تعويضــات .وكان الكثيــر مــن
املشــاركات ال يثقــن فــي الفعاليــة احملتملــة
ألشــكال التعويــض التــي تتــم فــي إطــار منظومــة
مؤسســية ،أو وظيفــة مثــل هــذه اللجــان
للشــكاوى ،أو يتشــككن فــي كيفيــة تشــكيلها.

وتدعــو هــذه النتائــج إلــى وضــع آليــات تنفيذيــة
مالئمــة ،تقــر بالعقبــات التــي تفرضهــا أشــكال
اخللــل فــي ميــزان القــوى واألعــراف املتعلقــة
باجلنســن ،وتعتــرف بضــرورة متكــن املــرأة مــن
رفــع شــكوى رســمية وشــعورها بالثقــة فــي أنهــا
ســتحصل علــى التعويــض املالئــم .وثمــة حتــ ٍد
كبيــر فــي ترجمــة مبــادئ فيشــاكا التوجيهيــة إلى
أدوات عمليــة تعــن العامــات فــي قطــاع الصحــة،
علــى رفــع مســتوى وعيهــن حلقوقهــن ،ومتكينهــن
مــن احلصــول علــى مشــورة تنــم علــى فهــم
جيــد حلالتهــن ،مبــا يســاعدهن فــي التغلــب علــى
شــعورهن بقلــة احليلــة وعــدم األمــان الوظيفــي،
وفــي رفــع الشــكاوى علــى النحــو املناســب .وفــي
الوقــت ذاتــه ،يجــب أن ترفــع البرامــج مســتوى وعي
املعتديــن احملتمــل ارتكابهــم التحــرش  -الســيما
األطبــاء واملديريــن اجلــدد  -بشــأن تبعــات التحــرش
اجلنســي .وأخيــرًا ،يتعــن أن تكفــل البرامــج
علــى املســتوى املؤسســي أن يتــم التعامــل مــع
الشــكاوى معاملــة جــادة ومحايــدة؛ ســواء كانــت

“كمــا قلــت لــك ،أعتقــد أن شــعور التآخــي بــن
األطبــاء قــوي ج ـ ًدا .ونحــن الطبيبــات نعــرف ذلــك
جيــ ًدا ،وال تــود أي منــا تعريــض مهنتهــا للخطــر
بالتمــرد علــى وضــع مــا فــي بدايــة عملهــا .مثــل
هــذه األمــور يجــب قبولهــا جــز ًءا مــن احليــاة
العمليــة( ”.طبيبــة 31 ،ســنة ،مستشــفى خــاص)
إضافـ ًة إلــى ذلــك ،نظــرًا ألهميــة الدخــل املتحصــل
مــن املرضــى ،ال يرجــح أن يُتَّخــذ إجــراء ضدهــم
أيضــا ،ومبــا أنهــم ليســوا موظفــن ،فــا يقــع
ً
فعــل التحــرش حتــت اختصــاص مبــادئ فيشــاكا
التوجيهيــة.

“ال يوجــد أحــد فــي املستشــفى أقــوى من األطبــاء...
إذا نشــر األطبــاء أخبــارًا ســيئة عــن املستشــفى،
فســيكون مــن الصعــب تعيــن أطبــاء للعمــل
فيهــا( ”.طبيبــة 33 ،ســنة ،مستشــفى خــاص)
اخلامتة:
تؤكــد هذه الدراســة على اســتمرار حــاالت التحرش
اجلنســي ضــد العامالت فــي قطــاع الصحــة .وتؤدي
ديناميكيــات القــوى فــي نطــاق املستشــفيات
إلــى تعــرُّض العامــات لــأذى  -الســيما املمرضــات،

قضايا الصحة اإلجنابية (النسخة العربية)  -العنف ضد النساء  -العدد ( )20نوفمبر 2015

69

2007 ©حقوق الطبع محفوظة جمللة قضايا الصحة اإلجنابية
P Chaudhuri / Reproductive Health Matters 2007;15(30):221–229

عمــل صنــدوق تنميــة القيــادة التابــع ملؤسســة
 وقــد كان الفضــل.MacArthur Foundation مكارثــر
فــي ظهــور هــذه الورقــة التوجيــه املقــدَّم مــن
 مــن كبــار،Shireen Jejeebhoy ”“شــرين جيجيبــوي
 وغيرهــا مــن العاملــن،املشــاركني فــي البرنامــج
 وأزجــي الشــكر إلى “ســوما.فــي مجلــس الســكان
 مديــرة ســانيتا،Soma Sen Gupta ”ســن جوبتــا
ِ
 ملــا،Sanhita and Shalini Gupta وشــاليني جوبتــا
.قدمتــه مــن دعــم لنــا

 أو،موجهــة ضــد األطبــاء واملوظفــن اآلخريــن
.املرضــى وأســرهم
كلمة شكر
هــذه نســخة محــررة ومختصــرة مــن تقريــر
ملشــروع منفَّــذ ضمــن برنامــج الزمالــة لالبتــكار
Health Population Innovation للصحــة والســكان
 الــذي منــح الكاتبــة الزمالــة فــيFellowship
 ويديــر مجلــس الســكان فــي نيودلهــي.2004 عــام
البرنامــج؛ واجمللــس هــو حلقــة وصــل الســتمرار
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