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  عمل هي األدوات مجموعة في الواردة النظر ووجهات اآلراء

  بالضرورة تعكس وال IAWJ للقاضيات الدولية الجمعية

 .الهولندية الحكومة نظر ووجهات آراء

وضع حد " حول موضوعقد تم تطوير هذه األدوات كجزء من برنامج مدته ثالث سنوات

 هاءوإنوفضح  من خالل االستغالل الجنسي: تسمية  واستغاللهاساءة استعمال السلطةإل

ية شراكة مع جمعب (IAWJالجمعية الدولية للقاضيات ) الذي انجزتهتزاز الجنسي"االب

في  القاضيات في البوسنة والهرسك، وجمعية القاضيات الفلبينية، وجمعية القاضيات 

 .تنزانيا

كرمها  عن امتنانها لحكومة هولندا لرؤيتها و IAWJو تعبر الجمعية الدولية للقاضيات 

ائية إلنمامن خالل صندوق دعم األهداف  ا البرنامج و لهذه األدوات، لهذفيتوفير التمويل

   MDG3 الثالثة لأللفية

 بالشكر أيضا إلى شركائها في البوسنة IAWJوتتوجه الجمعية الدولية للقاضيات  

نيهم تفا ووالهرسك، والفلبين، وتنزانيا لمساهمتهم في هذه األدوات و حكمتهم و قيادتهم 

     البتزاز الجنسي.لء ووضع حد  وفضح علي تسمية الدؤوب في العمل 
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 خالل منواستغاللها ةالسلط استعمال ساءةإل وضع حد
 :الجنسي االستغالل

 تسمية ، فضح وفضح وإنهاء االبتزاز الجنسي 

I. المقدمة 

 استغالل نفوذهم و إلى الجمهور ثقة ينالون و السلطة في مناصب يشغلون الذين األشخاص يسعى ، السنين آلالف

ا من المسؤولين الحكوميين والقضاة سواء كانو .ترتبط مصالحهم بهم   الذين أولئك من لالستفادة والسعي سلطتهم

منح أو حجب  حرس الحدود، أو أرباب العمل، فإن سلطتهم في  أو والموظفن المكلفين بإنفاذ القانون المربينو
، اعفاء من تذكرة المرور عبر الحدود ، أو العمل  ترقية قضائي ،  أو حكم تأشيرة دخول، كشيء ذات أهمية  

وعرضة لمحاوالت الفساد البتزاز األموال أو أشياء  في وضعية هشةخرين تجعل اآل -اإلضافي في العمل 
   .رغبات معينةأخرى ذات قيمة مقابل 

 

 (كندا) بوست ناشونال صحيفة

 جنسية خدمات وراء للسعي شهرا 18 بالسجن اليس ستيف علي حكم

 شهرا 18 جنبالس سابقا تورنتو مدينة مجلس أعضاء أحد و الهجرة و التحكيم هيئة في يعمل وكان اليس علي حكم

 جنسية دماتخ منها يطلب كان حيث جنوبية كورية امرأة هي و ،[الضحية] الحاضرين نبي من كان و. الثقة لخيانة

    .رةالهج حكم في لصالحها الحكم مقابل في

 

 .لهمما أدى إلى اعتقا الشرطة إلى تقديمها ثم ومن سرا بالفيديو هتصويرب الحالي وزوجها هيقامت 

 

  "ةالسلط عموق في هم والذين العامة المصالح في عملوني الذين أولئك إلى رسالة هذه تكون أن يملأ" قالت و

 

 يوليو 29 بوست، ناشونال جنسية، خدمات وراء للسعي شهرا 18 بالسجن إليس ستيف علي حكم. كاري شانون
 ellis-http://news.nationalpost.com/2010/07/29/steve-التالي الرابط منشورعلي الخبر ،2010

. /favours-sexual-seeking-for-months-18-jailed 

http://news.nationalpost.com/2010/07/29/steve-ellis-jailed-18-months-for-seeking-sexual-favours/
http://news.nationalpost.com/2010/07/29/steve-ellis-jailed-18-months-for-seeking-sexual-favours/
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نسميه  فهذا ماشكل طلب الخدمات الجنسية، واستغالل النفوذ منحى آخر على عندما تأخذ سوء استخدام السلطة 
 "االبتزاز الجنسي"

 
  .المال من بدال ةللرشو العملة هو الجنس فيها يكون التي الفساد أشكال نم شكل هو الجنسي االبتزاز الواقع، في

 

(، MDG3من خالل منحة سخية من الحكومة الهولندية )من خالل صندوق دعم األهداف اإلنمائية لأللفية 
جمعية و(، بالشراكة مع جمعية القاضيات في البوسنة والهرسك، IAWJقامت الجمعية الدولية للقاضيات )

 ل النفوذنع استغالم"  حولبرنامج مدته ثالث سنوات  بإنجازاضيات الفلبينية، وجمعية القاضيات في تنزانيا ، الق

ح " كن مصطلبتزاز الجنسي". في بداية البرنامج، لم يالفضح ووضع حد  من خالل االستغالل الجنسي: تسمية و
لعامة لمناقشة امر لالهرسك، وتنزانيا وال كان األاالبتزاز الجنسي" مألوف بالنسبة للناس في الفلبين والبوسنة و

بهم، ه من تجارعلمناأو قلق ساري في قطاع العدالة. اليوم، هذا األمر لم يعد كذلك. تحتوي هذه األدوات علي ما ت
مية و لى تسعحتى يتسنى لك و اآلخرين من الملتزمين بتحقيق المساواة بين الجنسين أن يتبع خطاهم والعمل 

   نهاء االبتزاز الجنسي في بلدك.توصيم وإ

 

A.  هذه األدوات مجموعة قراءة أهمية 

 

 

 

 

 

 

 

 والفلبين، والهرسك، البوسنة في والجمعيات (IAWJ) للقاضيات الدولية الجمعية عملت سنوات، ثالث لمدة

 السلطة استخدام سوء عن تلو االخرى قصة سمعنا لقد. مكافحته سبل وتحديد الجنسي االبتزاز لفهم وتنزانيا

   د.تساع لن أو تهتم ال إما المحاكم أن يعتقدون الذين والضحايا - الضعفاء واستغالل

 إساءةاستغالل النفوذ و هو الجنسي االبتزاز

 أو الجنسية المنفعة على للحصول السلطة استخدام

 منها االستفادة

 ”علينا؟ معلنة الحرب تكون عندما ال أو شئ بعمل سنقوم هل“

 االبتزاز حول نقاش حلقة بتنزانيا االستئناف محكمة ميناو، ايوسيبيا القاضية
2011 نوفمبر 18. الهاي الجنسي،  
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   . سالجن على للحصول استغالل النفوذ وردع لمالحقة استخدامها يمكن التي  الموجودة القوانين

 شكل تأخذ التي وىاالرش لتشمل الكفاية فيه بما عامة بصورة الفساد لمكافحة القوانين من العديد كتابة تم 

 الرشاوى ونيقبل الذين المسؤولين لمحاكمة استخدامها يمكن والتي ،"المنافع" أو مالية غير" مزايا"

 .الجنسية

 جنسية خدمات على للحصول السعي من المشرفين الجنسي التحرش قوانين تحظر العمل، نطاق في 

 مكان خارج السلوك لتحديد  الجنسي تحرشال قوانين بعض تصل كما.العمل في منافع مقابل هدايا بمثابة

 .العمل

 يتاجرون الذينالمدرسين  لمالحقة العرض هتك قوانين أو القانونية االغتصاب قوانين استخدام يمكن 

 باإلكراه باالغتصا تناقش التي والقوانين القانونية، السن دون القاصرين مع الدرجات مقابل بالجنس

 بعد ضحايالل التعويض تقدم قد والتي التعليمية المؤسسات في جنسيال التحرش أو الجنسي، واالبتزاز

 .الرشد سن

ي يقدم الجنس حتى مع وجود هذه القوانين، خارج سياق العمل، يبدو أن عددا قليال نسبيا من حاالت االبتزاز

ر الجنس عنص ليللمحاكمة.و ما يميز االبتزاز الجنسي من السلوك الفاسد أو اإلساءات األخرى هو أنه يشتمل ع

 وعنصر الفساد علي حد سواء. 

 

 أي تحت تماالاح أقل المحاكمة نسبةفيه  تكون االستغاللمن  نكليالشكلى  بين الجمع أن يبدوا المفارقات، ومن
  .نظرية

 خص في وعند النظر إليها من خالل عدسة العنف القائم على نوع الجنس، وهي حالة يكون فيها الش
يتم  أو ال هذه السلطة من أجل المنفعة الجنسية يمكن أن يصرف النظر عنها موقع السلطة يقوم بعرض

 )وبالتالي غير عنيفة(.« توافقية»الفصل فيها باعتبارها بأنها 
  بسهولة  العرض الذي سوف ينظر إليه  -و عند النظر إليها من خالل عدسة الفساد، فإن نفس العرض

لح هو ون الصا يجوز النظر إليه على أنه فساد عندما يكال -كنوع من الفساد إذا كان "الصالح" مالي 

ون دما يك"مجرد" الجنس. ومع ذلك، فإن األذى النفسي للضحية يمكن أن يكون أكبر و دائم أكثر عن

 "مجرد" الجنس موجود.

     

في   يحدث. والجزء الثاني من المشكلة هو تصور الضحايا بأنهم إذا تقدموا بالشكوى، ال شيء جيد يمكن أن

عرف ننا، كيف المحكمة القضاة )باللغة السواحلية(، "إذا شكوفي احدي حلقات النقاش في تنزانيا، سأل موظف 

قافة لق الثأنك سوف تحمينا؟" وهذا سؤال وجيه: إن القوانين قد تكون كافية، ولكن القوانين وحدها ال تخ

 القانونية. 

  .حقيقي وجوهريبشكل الحواجز التي تحول دون نجاح تقديم الشكوى 
  ، لتقدم صعوبة ا المرتبطة بالجرائم الجنسية من تفاقم وصمة العاربالنسبة لضحايا االبتزاز الجنسي

ة بدال لجنسيبالشكوى.عندما يطلب من المرأة أو الفتاة )أو، في بعض الحاالت، صبي أو رجل( الرشوة ا

غتصاب يا االن العار الذي يواجهه ضحامن الرشوة النقدية، فانه/ انها قد يواجه/ تواجه نفس النوع م

لنوع انفس ل عرضةواالعتداء الجنسي. و قد يخشى/ يخشى أنه إذا ما تم الكشف عما حدث سوف يكون 

  من الوصمة االجتماعية.

 لذي يسعىاأيضا عائقا أمام المتقدمين بالشكوى. في معظم الحاالت، فإن الشخص تكون  ندرة الشهود 

فإن البريد  الذي يلتمس منه هذا الصالح هم الشهود الوحيدين. لهذا السبب، للمصلحة الجنسية والشخص

ن ذات ن تكوأاإللكتروني، والرسائل النصية، وغيرها من التكنولوجيا التي توثق هذه التفاعالت يمكن 

   كبيرة عندما تذهب تلك القضايا إلى المحكمة. أهمية 
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 نطاق هذا ر. في، يمكن للثقافات القانونية أن تتغيخرىبالرغم من هذه الحواجز و غيرها من الحواجز األ

تسمية هودهم لجمن خالل  -والذي قاموا به  -المشروع ، رأينا الفرق الذي يمكن للقضاة وغيرهم أن يقوموا به 

   بتزاز الجنسي.الل وضع حدو فضحو 

 ير قانوني.ولتحقيق هذه الغاية، من المهم أن يعرف أفراد المجتمع أن االبتزاز الجنسي غ 
  حفاظ و إساءة استعمال السلطة، للاستغالل النفوذ وومن المهم أن يتم تشجيعهم على اإلبالغ عن

 .وتبادلها المعلومات الموثقة
 وا أن يشعرن وعندما يتقدم الضحايا إلى األمام للشكوى، فمن المهم أن يحصلوا على الدعم المناسب وأ

لى طة، إمن الشر -ل خطوة من خطوات العملية القانونية شكواهم يتم التعامل معها بشكل صحيح في ك

     النيابة العامة، إلى المحاكم.

ن لجنسي دوزاز ااألهم من ذلك كله، من المهم كسر حاجز الصمت الذي يجعل من السهل جدا استمرار االبت

 التصدي له.

ة المناع ون فيها فيروس نقصالتكاليف الشخصية واالجتماعية لهذا الصمت كبيرة، و في البلدان التي تك 

البتزاز عرضت لالبشرية منتشرا، يمكن أن يكون الصمت قاتال.و لدينا دليل و معرفة بحالة من الحاالت التي ت

ي قضية ، حيث أسيدات باإليدز. لم يتم تقديم  10الجنسي و لم يتم الكشف عنها اال بعد إصابة مكتب كامل من 

 المرض.أن الجاني وضحاياه استسلموا لهذا 

           ت.كسر حاجز الصمت يبدأ بكل واحد منا ومع قراءة هذه األدوا 

 

B. األدوات من المجموعة هذه استخدام كيفية 

 األدوات؟ هذه من الغرض هو ما      

وجيه الت -" ُعّدةالوعي حول االبتزاز الجنسي وتقديم " الغرض من هذه األدوات هو رفع مستوى 
من  ن مخفياالتي من خاللها يتم معالجة شكل منتشر ولكن في كثير من األحيا -والمعلومات والموارد 

 الم.يلحق الضرر بالمؤسسات االجتماعية في جميع أنحاء العوضحاياه  يقوض أشكال الفساد الذي

يبدأ هذا الجهد مع تسمية هذه الظاهرة: االبتزاز الجنسي. فبدون اسم، فان  .إعطاء مسمى لهذه المشكلة

المختلفة التي يحدث فيها االبتزاز الجنسي و النظريات القانونية المختلفة التي قد يتم العمل بموجبها ، الظروف 

تعمل علي تغطية التشابهات بين حاالت االبتزاز الجنسي ،و إخفاء طبيعة وحجم المشكلة وعزل الضحايا. تسمية 

البتزاز الجنسي يعطينا اتعريف أدوات  شكلة. االبتزاز الجنسي هي الخطوة األولى في تسليط الضوء على هذه الم

المفردات المشتركة الالزمة لتسهيل المناقشة والتحليل وجمع البيانات، وبناء التحالفات، واإلجراءات التي من 

وضع حد ووفضح شأنها أن تؤدي في النهاية إلى تغيرات في المواقف والسلوك المطلوبة لتسمية و توصيم 

 بتزاز الجنسي.الل

واإلطار القانوني والمؤسسي القائم لمعالجة  سوف تختلف األحكام القانونية القائمة  .ديد األحكام القانونية القائمةتح

تفسر مجموعة األدوات هذه كيفية التعرف على األحكام القانونية القائمة في بلدكم التي  واالبتزاز الجنسي من بلد إلى آخر.

   يمكن استخدامها لمحاكمة االبتزاز.

إطار قانوني مالئم هو الشرط األول  المحاكمة الفعالة. تحديد الحواجز المؤسسية وغيرها من أجل  

يات  /االبتزاز الجنسي ولكنها ليست كافية إذا كان النظام لتلقي الشكاوى وحماية المشتكين مكافحة وتجريملنجاح 

ر إلى القدرة على دعم تلك المحاكمات. توضح غير كافية أو إذا كان اإلطار المؤسسي والميزانية الحالية تفتق

كيفية التعرف على العوائق التي تحول دون المحاكمة الفعالة التي قد تكون موجودة ، أيضا  هذه  مجموعة األدوات

  في بلدك.
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عن أين  وسوف يكشف تقييم اإلطار القانوني والمؤسسي القائم لمالحقة االبتزاز الجنسي  وضع خطة عمل. 

فرص التخاذ اإلجراءات الالزمة لوضع حد لالبتزاز الجنسي و أين تكمن العقبات علي حد سواء. توجد ال

استكمال هذا التقييم سوف يسمح لك باتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الخطوات التي يمكن اتخاذها لمعالجة االبتزاز و

  زم اتخاذها لتغيير هذا اإلطار.الجنسي ضمن اإلطار القائم في بلدك، وعند االقتضاء،و الخطوات التي قد يل

 

 األدوات؟ مجموعة في يوجد ماذا 

 ماهو االبتزاز
 الجنسي ؟

ى يعرف مصطلح " االبتزاز الجنسي "و يوضح ما يميزه عن السلوكيات األخر
 . المتعلقة باالستغالل الجنسي

 
ما يمكنك القيام به 

لمكافحة االبتزاز 
 الجنسي

 
 ها لمعالجة االبتزاز الجنسي في بلدك.يحدد الخطوات التي يمكنك اتخاذ

 
كيفية تقييم اإلطار 

كافحة لمالقانوني 
 االبتزاز الجنسي

 
ي الدوليقدم إرشادات حول كيفية تقييم مدى مالءمة اإلطار القانوني الوطني و

 االبتزاز الجنسي كافحةلمالقائم في بلدك 

 
كيفية تقييم اإلطار 

 /كافحةلمالمؤسسي 
 جنسياالبتزاز ال تجريم

 
لقدرة ديه ايقدم إرشادات حول كيفية تقييم ما إذا كان اإلطار المؤسسي في بلدك ل

 يركز على العوائق اإلجرائيةوالبتزاز الجنسي. لتجريم اعلى دعم ناجح 
 واالجتماعية، وغيرها التي قد تحبط جهود مكافحة االبتزاز الجنسي. 

 
 تغيير المواقف ، 

 تغيير السلوك

 
 االبتزاز الجنسي الحد من سوف يتطلب لتوصيم ويناقش ما الذي 

 
 أسئلة مكررة

 
 أساسية حول معنى واستخدام مصطلح "االبتزاز الجنسي."واجوبة أسئلة 

 
 
 
 
 

 ملحق للموارد

 
سي، يحتوي على معلومات لمساعدتك على اتخاذ خطوات لمكافحة االبتزاز الجن

 بما في ذلك:

  ووضع حد لتسمية و فضح و استشارة أولية  -قائمة التحقق للبدء
 بتزاز الجنسيالل
 قوانين التحقق من القوانين الحالية 
 قائمة التحقق من الحواجز التي تحول دون تطبيق القانون 
  فر الناس والهيئات والمنظمات التي يمكن أن تو -الموارد المتاحة

ة كافحالخبرة المهنية، والمساعدة المالية، والدعم المؤسسي لجهود م
ز الجنسي. والمصادر المكتوبة علي االبتزاز الجنسي، االبتزا

 واالستغالل الجنسي، والفساد.
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II. ؟الجنسي االبتزاز هو ما 

 

شخاص ديد لألشوكلها أمور ذات اهتمام -هناك العديد من أشكال اإليذاء الجنسي، والتحرش واالستغالل والتمييز 
 زبتزااال يميز ما و كلها تحتاج إلى معالجة ووضع نهاية لها.الذين يهتمون بحقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين، و

 صرالعن و الفساد عنصر من كال علي يشتمل أنه هو األخرى الجنسي اإليذاء سلوكيات من غيره عن الجنسي
  . جنسي ابتزاز يعتبر ال المكونين ىكل علي يشتمل ال الذي السلوك و. الجنسي

A.  الجنسي المكون  

لنشاط اعلى االنخراط في النشاط الجنسي. شكل  -ا يسواء صراحة أو ضمن -سي طلب يتضمن االبتزاز الجن
 أشكال الجنسي ليس من الضروري أن يشمل الجماع أو حتى اللمس الجسدي، ولكن يمكن أن يكون أي شكل من
ة لمشاركالنشاط الجنسي غير المرغوب فيها، مثل الكشف عن أجزاء خاصة من الجسم التقاط صور جنسية، وا

   .في الكالم الجنسي عبر الهاتف، أو التعرض للمس غير المناسب

افع منح من ال يشمل االبتزاز الجنسي علي أي سلوك أو نشاط ذي طابع غير جنسي. المسؤول الذي يوافق على 
ات لي خدمعحكومية مقابل، الخدمات الشخصية الحرة يكون متهما بالفساد. و إذا كانت هذه الخدمات تشتمل 

مثل  -نسية جة، فالمسؤول يكون متهما باالبتزاز الجنسي أيضا. إذا كانت هذه الخدمات ذات طبيعة غير جنسي
تهما ميكون المسئول  - خدمات منزلية أو عروض في مناطق ذات طبيعة جميلة"هدية" غير مالية في شكل 

  بالفساد وليس االبتزاز الجنسي.

B.  الفساد مكون 

  -أو حتى جنائي  -ليس كل سلوك جنسي غير الئق 
يتضمن االبتزاز الجنسي. لكي يتكون االبتزاز الجنسي ، 

يجب أن يكون هناك أيضا عنصر الفساد: أن يكون مرتكب 
استغالل هذه السلطة عن يقوم بوسلطة  ذو  الجريمة في

طريق السعي إلى حصوله أو بقبوله، خدمة جنسية  في 
   يه.مقابل ممارسة السلطة الموكلة إل

 

 

البتزاز ين أن اهناك أيضا العديد من أشكال الفساد. و في حفن هناك العديد من أشكال اإليذاء الجنسي، كما أ
للكلمة:  ى الواسعما ينطوي على الفساد الرسمي، فإنه ينطوي أيضا على الفساد بالمعن -وغالبا  - الجنسي ربما 

نصاف، ة واإللشخصية بشكل بعيد عن النزاهاألشخاص الذين يمارسون السلطة الموكلة إليهم من أجل المنفعة ا
ة: إساءة ت مميزالمتوقع منهم. و مع ذلك ففي كل حالة يشتمل عنصر الفساد في االبتزاز الجنسي علي ثالثة سما

      و اإلكراه النفسي بدال من العنف البدني. و المقايضة واستغاللها استعمال السلطة 

  واستغاللهاالسلطة استخدام إساءة     .1

"يعرف الفساد عمليا، علي أنه إساءة 

استعمال السلطة الموكلة لتحقيق مكاسب 

 خاصة."

رة حول الفساد، منظمة الشفافية الدولية,  أسئلة مكر
 متاحة علي الرابط التالي:

http://www.transparency.org/news_room/f

aq/ corruption_faq#faqcorr1 
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ذه ستخدام هال عهد اليه بسلطة ما شخص ما حينما يسعى  ا "االستغالل"تمارس السلطة بطرق كثيرة، ولكن يحدث "
 .حددت له التي األهداف والسلطة من أجل المنفعة الشخصية وليس بالطريقة 

 

ا في عليه وصمسؤول حكومي يتطلب منه إصدار تأشيرة دخول وفقا للمعايير المنصقد يتعلق ب والمثال التقليدي 
 ضح أنالقانون، وبدال من ذلك، يطلب الجنس كشرط للحصول على التأشيرة. في هذه الحالة، سيكون من الوا

خصية فعة الشاستغالل سلطته الشرعية إذا اتخذ قرارا لمنح أو رفض منح التأشيرة على أساس المنب قامالمسؤول 
 ق.والجنسية بدال من األسس الموضوعية والقانونية للتطبي

 

معايير ة والوفي حاالت أخرى، يمكن تعريف النطاق المناسب للسلطة المكلفة من خالل مواثيق المسؤولية المهني
مالئم ال ستعمال االين بللتمييز   مع ذلك تستخدم  وكلهااالجتماعية، أو توقعات المجتمع بدال من القوانين أو اللوائح. 

ات لعمل ء الدرجبسلطة إعطاالمدرس خالقي. على سبيل المثال، يكلف األللسلطة من الفساد أو إساءة االستخدام غير 
مل ب العالطالب، ولكن ليس لجعل هذه الدرجات تعتمد على خدمات جنسية بدال من العمل الدراسي.و يكلف صاح

ي تكون لتاية،و بالسلطة التخاذ قرارات الترقية، ولكن ليس لجعل تلك القرارات تعتمد على عوامل، مثل خدمات جنس
 عوامل خارجية عن أداء الموظف.

 إساءة استخدام "القوة الموكولة" يتخذ أشكاال عديدة

  لسلطةبا إليه الموكل الشخص  مقايضة                 الجنسي لالبتزاز ضحية

                               

 

                                         

 

                                 

 

                               

                                          

  الجئة  القاضي 

 مدرس 

شرطة ضابط   

  طالبة

 سائقة

 موظفة  مشرف

 

حكوميول ؤمس  مهاجرة  
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   المقايضة /المصالح تبادل   .2

قايضة في الحصول على المصلحة الجنسية ينطوي على تبادل أو مواستغاللها إساءة استخدام السلطة 
مل فعة العوضع التحرش الجنسي عندما يتم مقايضة مصلحة أو منالمصالح. في سياق العمل، المقايضة في 

تقتصر  لكن البناء على رد الموظف للطلبات الجنسية. ويشتمل االبتزاز الجنسي نفس النوع من التبادل، و
 لى طولعلى مكان العمل. كما هو الحال في حاالت التحرش الجنسي، قد يحدث التبادل في أي مرحلة ع

لب وح بين الصراحة و الضمنية، متوقفا علي مدى الشخص الذي في السلطة في طسلسلة متصلة تترا
  المصلحة الجنسية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

لي عالنفع بلهذه األغراض، فليس من الدفاع إلى أن تزعم بأن المنفعة التي سعت لها الضحية سوف تعود 
ة ل علي الجنس من زوجطرف ثالث. فحارس السجن يكون متهما باالبتزاز الجنسي إذا حاول الحصو

 رة.ق الزياحبأنه سوف يوقف دخول األدوية لزوجها أو من خالل تهديده لها بالحرمان من  بتهديدهاسجين 

 البدني العنف من بدال النفسي اإلكراه .3

حصول على قوة لليعتمد االبتزاز الجنسي علي استخدام اإلكراه النفسي للسلطة بدال من العنف الجسدي أو ال
لجاني اينطوي على اختالل توازن القوى بين واستغاللها لجنسية. إساءة استخدام السلطة الخدمات ا

ه بمطالوالضحية. و هذا الخلل يسمح للجاني بممارسة الضغط القسري على الضحية لالنصياع إلى 
   الجنسية.

ها طلبل يب يتجسمستقبل الضحية كله عندما يقرر ما إذا كان  يتحكم فيقاضي الهجرة، على سبيل المثال، 
حاجة  ، فال في موقع ضعففي الحصول على حق اللجوء. و حيث تكون قوة الجاني كبيرة جدا، والضحية 

  بتزاز الخدمات الجنسية.اللتقييد جسدي أو قوة 

ن أن تكون التي يمكو سكين شفرة بمثابة بشكل مجازي اإلكراه النفسي المتأصل في االبتزاز الجنسي هو 
الذي  في عنق الضحية بين الحين واآلخر. والفرق هو أن المسؤول الحكوميي  قيقيقوية مثل سكين ح

بتزاز يكون متهما باال green cardيسيء استعمال سلطته من خالل المطالبة بالجنس في مقابل منح  
تهما ميكون  الجنسي ، بينما الغريب الذي يجبر المرأة على االنخراط في ممارسة الجنس تحت تهديد سكين

      بارتكاب االغتصاب. 

 

 ـ "ذلك -لأج من هذا" فاالساس في  التعامل هوضمنية، أو صريحةسواء كانت 

 المخول السلطة صاحب الشخص من المنافع بعض مقابل في الجنسية المصلحة

  .الجنسي االبتزاز في الفساد لعنصر أساسي وهذا - المنح أو الحجب له
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III. االبتزاز لمكافحة القيام به ستطيعن الذي ما 

 الجنسي

 

 أولية مشاورة عقد 

وممثلي  مةممثلي النيابة العاوالقضاة  - المعنية مع االطرافاجتماع أولي في ولى األخطوة تتجلى ال
البتزاز عالجة مشكلة امهمة ومفيدة في موهي خطوة  -المنظمات غير الحكومية واألكاديميين، وغيرهم

لغداء ابسيطة مثل مجموعة من الزمالء يجتمعون سويا على  ذلك عبر اشكالالجنسي. و يمكن أن يكون 
ة، أو من المهني االبتزاز الجنسي في حياتهم الشخصية أو لمناقشة واستكشاف السياقات التي واجهوا خاللها 

 ام تنظيمهيتالمختلفة والتي يتم القطاعات مع  تالقيام بمشاوراالممكن أن يتم بصورة رسمية عن طريق 
ت انتباه خاصة في وضع جيد لعقد مثل هذا االجتماعات ولفء القضاوتعتبر هيئة على المستوى الوطني. 

   االبتزاز الجنسي. ل التخاد مبادرات ضدقطاع العدالة  باقي العاملين في
 

ا متكشاف ط الضوء علي المشكلة والبدء في اسينبغي أن يكون الهدف من هذا االجتماع األولي هو تسلي
من  المقصود فيها من استيعابيمكن عمله للتصدي لها. تبدأ عن طريق التأكد من أن كل من يشارك 

ئلة ابع "أسانظر القسم الثاني "ما هو االبتزاز الجنسي" والقسم الس -مصطلح "االبتزاز الجنسي" 
   سي.حول االبتزاز الجنوالمتداولة ألسئلة الشائعة لتعريف المصطلحات واألجوبة على ا وأجوبة"

 

م بذل الجهود لمعرفة المزيد عن االبتزاز الجنسي في بلدك ومعرفة كيف يت

 التعامل مع حاالت االبتزاز الجنسي
 

يد عرفة المزة هي معندما يفهم الجميع ما هي السلوكيات التي يتضمنها االبتزاز الجنسي ، فإن الخطوة التالي
ثالثة في لدان الإذا كانت تجربتك مثل أي شيء من هذا القبيل في الب االت االبتزاز الجنسي في بلدك. عن ح

 المشمولة في البرنامج التجريبي، سوف تكون مذهوال من حجم المشكلة.
 

لنيابة ا على تعرضتقييم مدى فعالية قطاع العدالة الخاص بك في التعامل مع حاالت االبتزاز الجنسي. هل 
م يكن إذا ل ؟ ومتابعات في هذا الشانعامة مثل هذه الحاالت ؟ و إذا كان األمر كذلك، هل يتم إصدار ال

 ب( )الملحق لحاليةاانظر قائمة القوانين  كذلك، ما الذي يمنعهم من القيام بذلك؟ هل القوانين غير كافية؟ 
   ي.االبتزاز الجنس تجريمللتحديد ما هي القوانين التي يمكن استخدامها 

 

ممثلو  ل يفشلهإذا كان اإلطار القانوني مناسب، لماذا ال يتم تقديم مثل هذه الحاالت، ما هي األسباب؟ 
ه في هذ البوليس في التحقيق جهاز النيابة العامة في أخذ هذه الحاالت علي محمل الجد ؟هل يتقاعس

ة من قائم انظرعية أو إجرائية؟ الحاالت ؟ هل تخاف الضحايا من تقديم الشكاوي ؟ هل هناك عوائق اجتما
ما يمكن وعقبات لمساعدتك على تقييم أين تكمن ال الحواجز التي تحول دون تطبيق القانون )الملحق ج(

 القيام به للتغلب عليها.
 

  وضع مسار العمل 
 



14 
 

مت قالتنظيمية ومصمم خصيصا لمشاكل  قدرتكوضع مسار عمل يتناسب مع  تتجلى فيالخطوة التالية 
ي الجهود فتعاون لتحديد المنظمات التي قد تكون مهتمة بال الملحق ديدها. يمكنك استخدام الموارد في بتحد

ي تلك دامها فوالعثور على المعلومات ونماذج إضافية للمواد الستخ المبذولة لمكافحة االبتزاز الجنسي 
   الجهود.

 

 :تبايناتال ف لتحديد به القيام اآلخرين وعلى عليك الذي الكثير هناك
 

  لة، ل المشكفبدون المفردات فإنه من الصعب تصور، ومناقشة، وتحلي حرفيا. -قم بنشر الكلمة
ة. مفردات لوصف هذه الظاهرة المنتشر تنتجكلمة "االبتزاز الجنسي" فناهيك عن حلها. 

 والبد. للحصول على خدمات جنسيةواستغاللها "االبتزاز الجنسي" هو إساءة استخدام السلطة 
لمة، وضع حد لها. يتم هذا ببساطة عن طريق استخدام الكو. وفضحها. ن تسميتها كما هي م

فية غيير كيالمفردات، ولكن أيضا لتاليجاد وتحديد والحديث عنها، و الشرح لآلخرين، ليس فقط 
   الكلمة. تدل عليه استجابة اآلخرين إلى حقيقة ما 

 

  لناس من تمكين ا علينا ان نعمل على زاز الجنسي.برامج توعية جماهيرية بشأن االبت ببلورةقم
 إلى الجمهور عن طريق اإلذاعة -المطالبة بحقوقهم من خالل توفير مواد اعرف حقوقك

و أليد، والتحدث أمام الجمهور، أو وسائل أخرى مصرح بها من قبل القوانين المحلية والتقا
  مدونات السلوك القضائي.

 

 و مهنة أال آدابكأستاذ قانون، مستشار أخالقيات و  -ل القادم إذا كنت تشارك في تعليم الجي
لما خاص بك كإدراج االبتزاز الجنسي في العمل التربوي الب عليك -مدرب قضائي، أو خطيبا 

  كان ذلك مناسبا.
 

  / قم ، إليدزاإذا كنت تشارك في الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية
   ة.رية البشوفيروس نقص المناع اس على فهم العالقة بين االبتزاز الجنسي بمساعدة الن

 

  ينة بدك على على الطرق التي يصبح من خاللها موظفي الخدمة المدنية في بل يجب االطالع
اء و االعتداسد أودراية من االلتزام القانوني واألخالقي على عدم االنخراط في السلوك الف

خرى مة األما إذا كانت القواعد األخالقية وقواعد السلوك، أو األنظ قم بالنظر فيالجنسي. 
كن لم ي المطبقة على موظفي الخدمة المدنية تحرم بشكل واضح وفعال االبتزاز الجنسي، وإذا
صلة كذلك، ما الذي يمكن عمله لتصحيح الوضع. هل يمكن تعديل المواد التدريبية ذات ال

     ي؟القدر الكافلضمان معالجة االبتزاز الجنسي ب
 

 ت منظما، أيضا، القواعد التي تحكم السلوك المناسب واألخالقي ضمن مهن ويجب تفخصا
لنظر ا فيجب إذا كنت تشارك في تطوير وتفسير ومراجعة، أو نشر مثل هذه القواعد، معينة.

كن ملذي يوإذا لم يكن كذلك، ما ا في ما إذا كانت كافية لمعالجة وتصحيح االبتزاز الجنسي 
   عمله لتصحيح الوضع.

 

  النظر في قواعد وإجراءات المحكمة الخاصة لديك. فيجب، ين لسلك القضاء/تنتمياإذا كنت 
؟ هل هناك قواعد هي بمثابة جرائم فسادتوضيح أن الرشاوى الجنسية وكذلك النقدية يتم هل 

علي دراية ضد التحرش الجنسي، و هل كل شخص يعمل في المحكمة أو يأتي ليقدم الشكوى 
تتعرض لضغوط للحصول علي الخدمات الجنسية،  في المحكمة  ةبهم ؟ إذا كان هناك موظف
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بالنظر في الدور  عليكفهل يملك/ تملك إجراءات واضحة ومفتوحة وفعالة للتظلم و المتابعة؟ 
 الرقابي الذي يقوم به القضاة في القضايا الخاصة بموظفي المحاكم.

 

 على نوع الجنس وقوانين العنف القائم ن/ن مكافحة الفساد في بلدكمقوانيفي م بالنظر ياقال .

ن ديد مهل هي كافية لمعالجة وتصحيح االبتزاز الجنسي. أو أنها تحتاج إلى تعديل؟ في الع

انتباه  ى لفتالبلدان، ليس فقط مسموح للقضاة للشهادة أمام البرلمانات، ولكن أيضا تشجيعهم عل

   في القانون المحلي.البرلمانات على الثغرات 
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IV. االبتزاز كافحةلم القانوني اإلطار تقييم كيفية 

 الجنسي

 
مكن ال ي علي الرغم من عدم وجود القوانين التي تسمي "االبتزاز" بوصفه جريمة، ولكن هذا ال يعني أنه

جموعة ار مط. على الرغم من أن عدد الحاالت يظل صغيرا، تمت مقاضاة االبتزاز الجنسي بنجاح في إكافحتهم
تزاز سميه االبلذي نامن القوانين . في البلدان كلها تقريبا، يوجد قوانين متعددة جنائية ومدنية، وتشمل السلوك 

لتي الطرق االجنسي.ومن خالل جمع هذه القوانين ودراستها تحت عنوان االبتزاز الجنسي فمن الممكن تحديد 
ا.انظر وتجاهله  هميشهاتو  كافحة مشكلة غالبا ما يتم التقليل منها لم يمكن أن تستخدم القوانين القائمة من خاللها 

  الملحق ب للحصول على قائمة من القوانين القابلة للتطبيق.
 

A.  ما الذي تبحث عنه في القوانين القائمة 

هم إما حاكمتيحدث االبتزاز الجنسي على مفترق طرق بين الفساد واالستغالل الجنسي، وبالتالي، قد تتم م
ف اول العنلتي تتنأو بموجب القوانين اواستغاللها وجب القوانين التي تعالج الفساد وسوء استخدام السلطة بم

أن  IAWJات القائم على نوع الجنس والتمييز والتحرش الجنسي. ومع ذلك، تعتقد الجمعية الدولية للقاضي
 ي يشمل عنصري الفسادألن االبتزاز الجنس تجريمالهذا هو بالضبط واحد من أسباب التملص من 
فعنصر هة، جمن  علي حد سواء.  محاكمتهمامن  يتم التنصلواالستغالل الجنسي وأنه في كثير من األحيان 

يتحدى و -لجنس يعتمد على السلطة بدال من القوة "اإلكراه" للحصول علي ا -الفساد في االبتزاز الجنسي
ص يلويميل إلى تق ي قوانين االعتداء واالغتصاب الجنسي،المفاهيم التقليدية للقوة البدنية وعدم الموافقة ف

حدى جنسي يتلالبتزاز ال العنصر الجنسيمن ناحية أخرى، فإن  الجدية في معالجة االعتداء الجنسي.
في  د.جة الفساي معالويميل إلى تقليص الجدية فالمفاهيم التقليدية للضرر المالي في قوانين مكافحة الفساد، 

كال  م دراسةتتاالبتزاز الجنسي، فمن المهم أن  كافحةلم ن/ة اإلطار القانوني في بلدكمتقييم مدى كفاي
    النوعين من القوانين.

 

 لمكون الجنسيا 
 

من  للكثيرالتوصل  مع احتمال السلوك الجنسي المتضمن في التحرش الجنسي يأتي بهذه الحاالت 
واع حظر أنتلمناهضة للتمييز والتحرش والتي و ا القوانين المختصة بالعنف القائم على أساس الجنس 

   مختلفة من السلوك الجنسي.
 

 .ي قد از الجنسفي حالة االبتز الذي يتضمنه اعتمادا على نوع السلوك الجنسي  نوعية السلوك الجنسي
السلوك  ا كانيتم تطبيق واحد أو أكثر من قوانين العنف القائم على نوع الجنس. على سبيل المثال، إذ

غير سي الوي علي الجماع الجنسي، يتم تطبيق قوانين االغتصاب؛ إذا كان ينطوي علي اللمس الجنينط
 د تطبقوإذا كان ينطوي علي الوقوف اللتقاط صور عارية، ق مناسب، قد تطبق قوانين هتك العرض؛ 

 قوانين اإلباحية.
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  ناة . جأو عينة ما علي ضحايا تطبق بعض قوانين االعتداء الجنسي أحيان  أو الجناة.المحددة الضحايا
يدا على بق تحدعلى سبيل المثال، بعض الدول لديها القوانين التي تنطف: افي قضية معينة قد يكون مفيد

من مع  عالقات جنسيةالدخول في في ويستغلونه الجناة الذين يسيئون استخدام مواقعهم في السلطة 
دان ل، في البلعلى سبيل المثافتكون بمثابة قيود،  قدرعايتهم. وفي حاالت أخرى، و  يتحملون مسؤولية 

ن أماك التي تكون فيها قوانين التحرش الجنسي ال تغطي سوى االنتهاكات التي تحدث في العمل أو
     التعليم أو ال تغطي سوى التحرش الجنسي للقاصرين.

 

 تزال  لتي الالقوانين اعلى سبيل المثال،  -ومع بعض االستثناءات الملحوظة  ".والتراضي "الموافقة
صاب تقوانين االغف ال يسعى لمعاقبة الجنس بالتراضي. ،تقليديا القانون الجنائي ف ،تغطي اللواط، والزنا 

 ا صريحا،حتى عندما ال يكون عنصر  اليوم، فجرائم الجنسية. لغياب الموافقة عنصرا صريحا لجعلت 
وافقت، قد  واقع،ها على الموافقة، وإذا كانت، في الاستعداد المرأة لالنخراط في السلوك الجنسي، قدرتف
 ب. في محاكمة حاالت االعتداء الجنسية أو االغتصا غالبا ما تكون محور التركيز الرئيسي ف

 

جابوا ن استمسألة الموافقة تفرض تحديات خاصة في مالحقة قضايا االبتزاز الجنسي ألن الضحايا الذي
لي، فمن بالتان أن يتم اعتبارهم قد"وافقوا" على السلوك الجنسي. ولطلب الجاني للخدمات الجنسية يمك

لك، كيف مر كذالمهم التركيز على ما إذا كانت هذه "الموافقة" هي دفاع بموجب القانون، وإذا كان األ
   يتم تعريفه.

 

معتدين لاا ضد يقومون بإظهار دليل علي أنهم قاوموا بدنيما في القانون العام، ضحايا االغتصاب عادة 
انين، ذه القوهحتى في ظل  يشير إلى "الموافقة" على النشاط الجنسي.  ، وفشلهم في القيام بذلك  عليهم

هذا  وفقة. كانت هناك ظروف والتي غابت فيها المقاومة و لكنها لم تعامل على أنها دليل على الموا
لمعتدى ام بصد رأسها ينبغي أن تقويجلب االنتباه الي أن مثال امرأة بسكين على رقبتها أو مسدسا إلى 

   عليها بيدها فقط.
 

ل في االغتصاب و اعتبار ظروف الفش وفي اآلونة األخيرة، اتسع نطاق جهود اإلصالح في قضايا 
ناك أن ه المقاومة ال يمكن أن تتساوى مع موافقة. في بعض البلدان، قد أدركت المحاكم والمشرعين

، قسرا لواقعااك تفاوت كبير في السلطة بحيث أن "الموافقة" هي، في حاالت، التهديد بالسكين، حيث هن
اه ك اإلكراالطالع علي ما إذا كانت القوانين في بلدك تدر ولذلك فيجبوليس موافقة بذات المعنى. 

ا ي من شأنه" الت، أو غيرها من موافقة "باإلكراهواستغاللها النفسي والتهديدات وإساءة استعمال السلطة
ون القان  اعترفأنه حتى لو  حظلنالو "موافقة" ضحية االبتزاز الجنسي في السلوك الجنسي.  أن تبطل

الجدية بلجنس اموافقة" باإلكراه فإن النيابة العامة قد ال تعالج حاالت العنف القائم على نوع الب "
لى ن قادرة عتكو ال المطلوبة إذا كانت تنطوي علي اإلكراه النفسي بدال من اإلكراه البدني، والضحايا قد

    الحصول على نفس القدر من التعويض القانوني.
   

   .ها ية على أنم الجنستاريخيا، قد تمت معالجة الجرائ  الدليل على الضرر البدني أو اإلكراه البدني
نب خطورة، والضحية يكون معرض للظلم ، عندما كانت تنطوي على القوة البدنية من جا األكثر

ى دلة علقوية من جانب الضحية. وتعكس العديد من القوانين هذا التحيز وتتطلب أ مةالجاني ومقاو
    .أدلة واألسانيد علي عدم موافقةالضرر البدني أو اإلكراه. وينظر إلى هذه ال

 

 .از الجنسيحاالت االبتزاإلكراه البدني تحديات خاصة في جسدية أو  أضرارتشكل األدلة التي تتطلب 
ضحية إلى ؤدي بالقوة القسرية للسلطة بدال من القوة البدنية التي تالبتزاز الجنسي تكون في حالة االف 

 نوليس هناك م االنصياع للطلبات الجنسية.  ونتيجة لذلك، لن يكون هناك أي دليل على اإلكراه البدني،
   المرجح أن يكون هناك دليال على اإلصابة البدنية.
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ة ط الالزمتعديل الشروإلى  االعتداء واالغتصابالمتعلقى بالقوانين في بعض وقد أدت جهود اإلصالح 
د من لدك تحبما إذا كانت القوانين في  ةراجعولهذا يجب م. اإلصابة واإلكراه البدني المادي إلثبات

، والقوة اه النفسيعلى نطاق واسع لتشمل اإلكروف أكثر عر  تُ انها أو  "اإلكراه" و مرورا بالقوة البدنية
يق على للتطب ذلك من أشكال اإلكراه التي قد تكون قابلة سرية السلطة والتهديد والتخويف، أو غيرالق

ليال دتتطلب  بمعرفة  ما إذا كانت تلك القوانينعليك حاالت االبتزاز الجنسي.  وباإلضافة إلى ذلك، 
ة التي لنفسيإلصابة االضرر، بما في ذلك ا على اإلصابة البدنية أو ما إذا كانت تدرك أنواع أخرى من

   من المرجح أن تكون موجودة في حاالت االبتزاز الجنسي.  
 

  .معاملة سوء ال غالبا ما تستهدف قوانين التمييز والتحرش الجنسي نوع من التمييز والتحرش الجنسي
لطته التي تكون مشمولة في االبتزاز الجنسي. على سبيل المثال، المشرف الذي يسيء استعمال س

ع مهام العمل م ن/الذين يرغبون في زيادة رواتبهم /اللواتي ين /اتالبتزاز الجنس من الموظفغلها ويست
 ت" علىالموظفة "وافق كوناالبتزاز الجنسي. ووفي كل من التحرش الجنسي   ااإلضافي يكون متورط

 ابممارسة الجنس من أجل الحصول على العمل اإلضافي لن يعفي صاحب العمل.كذلك لن يكون غي
    ذات الصلة من الناحية القانونية. أمرجسدية ال ةمقاومالإصابات جسدية أو عدم 

 
ي التي از الجنساالعتبار جيدا، إذا كانت القوانين األساسية تنطبق على حاالت االبتز بعينباألخذ يجب 

قط فيكون التحرش الجنسي مقصورا  في بعض البلدان، - المجاالت قد تنشأ في مجموعة واسعة من
   التعليمية. المؤسساتوعلي العمل 

 
يكون ، في بعض البلدانف ، القوانين ووباإلضافة إلى ذلك، يجب أن تكون على بينة من العقوبات 

    جريمة مدنية و ليست جريمة جنائية.بمثابة التحرش الجنسي 
 

 مكون الفساد 
حقة من التحديات في مال التركيز على مكون الفساد في حاالت االبتزاز الجنسي يقضي على كثير

سي من ز الجنعندما ينظر إلى االبتزافاالبتزاز الجنسي بموجب القوانين التي تعالج السلوك الجنسي. 
سرية لقوة القافذات صلة.  غير "الموافقة" واإلكراه البدني، والضرر المادي تصبح خالل عدسة الفساد، 

فساد. يا البط نوع من اإلكراه الموجود  في قضاللسلطة التي تميز حاالت االبتزاز الجنسي هي  بالض
سوء ر لبة عدبمثافي قضية الفساد، ال يمكن ألحد أن يجادل بأن "موافقة"  الضحية لدفع رشوة يجب أن ف

 ية فيتصرف المسؤول.  وال أي شخص يزعم أنه ال يكون فسادا  ألن المسؤول استخدم القوة القسر
المال،  ال مناز رشوة. ومع ذلك، عندما ينطوي على فساد الجنس بدسلطته بدال من القوة البدنية البتز

 أقل جدية. على محمل وهناك خطر يتمثل في أنه سوف يؤخذ
 

. ى تصحيحهونوع الضرر الذي تهدف إل االطار يشملها بعناية في اللغة التي تصف الناس  يجب النظرأ
       التي تنطبق عليها.قوانين مكافحة الفساد قد تحد من أنواع الجناة واألضرار ف

 
 

 .الرشوة  دي، مثلجهود مكافحة الفساد استهدفت المخالفات المالية بشكل تقلي أدلة على الضرر المالي
انين تتطلب قو ما الواالبتزاز واالختالس والترتيبات التجارية المواتية، بدال من المخالفات الجنسية. بين

ا كانت ى ما إذالتركيز عل لذلك يجبإلى أدلة الضرر المالي. الفساد أدلة على الضرر المادي، بل تحتاج 
ا" و "المزايأمة"، النصوص القانونية واسعة بما فيه الكفاية لتشمل "الفوائد" الشخصية و األشياء ذات "قي

 التي ال تشتمل الممتلكات أو المال.
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 عموميين ين ال على الموظفما إذا كان قانون الفساد ال ينطبق إال يجب مراجعة. نون العموميوالمسؤول
    أو ما إذا كان يصل إلى اآلخرين في موقع السلطة الذين قد ال يكونون موظفين حكوميين.

B.  القوانين المحلية 

 الفساد مكافحة قوانين .1

ذلك فمن .  ولاالبتزاز الجنسي هو شكل من أشكال الفساد و الذي يتم فيه مقايضة الجنس بدال من المال
ذه د يكون لهسي. قذا كانت قوانين مكافحة الفساد في بلدك. مخولة لتغطية االبتزاز الجنالمهم تقييم ما إ

قمع لسلطة؛ الاخدام القوانين أسماء مختلفة، بما في ذلك: االبتزاز؛ والرشوة؛ اإلكراه الجنائي؛ إساءة است
ذا كانت إلى ما عالتركيز فيجب و مهما كانت أسماء تلك القوانين لمكافحة الفساد الرسمي؛ والفساد. 

 بما يكفي لتشمل الخدمات الجنسية. تعابيرها ذات نطاق واسع
 

 كافحة موانين قوتعالج بعض  بالتعبير عن اللغة بالنسبة للخدمات الجنسية والنشاط الجنسي. ي/قم
بند ثال، الفي مقابل ممارسة الجنس. على سبيل المواستغاللها الفساد صراحة إساءة استخدام السلطة 

وقع القوة ميجعلها جريمة " ألي شخص في  2007القانون التنزاني لمنع و مكافحة الفساد لعام  من 27
    أو السلطة" أن يطلب أو يفرض " خدمات جنسية" كشرط لممارسة تلك السلطة.

 
 .ولكن صراحة بعض قوانين مكافحة الفساد ال تذكر الجنس لغة واسعة حول "الفوائد" أو اإلغراءات ،

    واسعة بما فيه الكفاية لتشمل الحوافز غير المالية، مثل الخدمات الجنسية. تستخدم لغة
 

  متحدة ، أيدت محكمة االستئناف بالدائرة الخامسة في الواليات ال1986عام حدثت في قضية
حداث ن بااملتيعولين النقابيين و حكمت عليه لتهديده ؤاألمريكية اتهام االبتزاز لواحد من المس

  مطالبه الجنسية.ل ادية إذا لم تخضعخسائر اقتصا
 

 أن هارإظ، ليس من الضروري االبتزاز وفقا لقوانين والية لويزيانا إلثبات 

 وجه هديدالتهديد كان ناجحا في الحصول على الممتلكات، ولكن فقط أن الت

ة ضد و في القضية: الوالي إلى الضحية للحصول على شيء ذي قيمة منها.

  (State v. Moore, 419 So. 2d 963, 967 La. 1982)مور

من ت المحكمة العليا بلويزيانا أن المطالب الجنسية هي شئ ذي قيمة ضقض

 معني قانون )االبتزاز بلويزيانا(

 (5TH .1986)سي آي آر  F.2d 535 ،543 806الواليات المتحدة . كارلوك، 

 
  

  1960نة وممارسات الفساد لس )ه( من قانون مكافحة الكسب غير المشروع 3في الفلبين، البند 
مهامهم  ( يغطي اإلجراءات التي يقوم بها  الموظفين العموميين في أداء3019)القانون رقم 
و ميزة أ" فوائد ال مبرر لها،  إعطاء أي طرف خاص أو "ضرر ال لزوم له"التي قد تسبب 

   أو تفضيل."
 

  قوانين مكافحة الفساد التي تجعل  ".متلكاتالمدفع المال أو أي شكل آخر من " المستعملة لطلب اللغة
تشمل  لنأو الضرر المالي عنصرا من عناصر جريمة الفساد  الرغبة في الحصول على فائدة ما ا
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ليست ملكية أو مال،  حيث أنها أعمال االبتزاز الجنسي، وتبادل المنفعة في حاالت االبتزاز الجنسي
    ولكن تكون الجنس.

 
حد أة في ميع األحكام القانونية ذات الصلة. في بعض األحيان اللغة الواسعتأكد من النظر في جال

تحاد البوسنة من القانون الجنائي ال 380القوانين يمكن أن تقلص إلى حد كبير في قانون آخر. المادة 
ناصر عفي تحديد  -"هدية أو أية فائدة أخرى"  -والهرسك، على سبيل المثال، يستخدم لغة واسعة 

 لرشوة:جريمة ا
 

 .. . ىأو أية فائدة أخرأي شخص مسؤول أو مسؤولة. . . الذي يطالب أو يقبل هدية 
يء شفال ، أو إغو الذي ال ينبغي عليه القيام به من أجل القيام بشئ ضمن نطاق سلطته
 .)التشديد مضاف( يجب عليه القيام بها، يجب أن يعاقب

 
ن تي يمكن أية الع الهدية أو المنفعة بالممتلكات المادمن نو دومع ذلك، هناك حكم قانوني آخر أبعد يحد

 "يتم ضبطها".

 قوانين التمييز علي أساس الجنس و التحرش الجنسي .2

، من 1ألن العديد من ضحايا االبتزاز الجنسي هم من النساء والفتيات، والعديد من الجناة هم من الرجال
قد تكون متعلقة بالتمييز على أساس الجنس  ن/المهم مراجعة أي قوانين مدنية أو جنائية في بلدكم

  قضية االبتزاز الجنسي.بوتحديد ما إذا كانت هذه القوانين ذات صلة 
 

البتزاز واع افي الواليات المتحدة، على سبيل المثال، فإن قوانين التحرش الجنسي تشمل العديد من أن
 تمجااللى ، ولكن ال تمتد إخرى األ العملفي أماكن الجنسي التي تحدث في المؤسسات التعليمية أو 

 أخرى، كما أن العقوبات تكون مدنية بدال من كونها  جنائية.
 

 الذين ينخرطون في أعمال االبتزاز الجنسي  من خالل تقديم درجات جيدة للطالب في المدرسون. التعليم
التمييز على  مقابل ممارسة الجنس يمكن أن توجه له تهمة المقايضة في التحرش و هو نوع محظور من

. 1972أساس الجنس تحت البند التاسع والئحته التنفيذية من تعديالت الواليات المتحدة في التعليم لسنة 
،  1997ووفقا لمكتب التربية و التعليم األمريكي عن إرشادات الحقوق المدنية عن التحرش لسنة 

في برنامج تعليمي أو نشاط أو مشاركة الطالب  اشتراطا يعندما يقوم موظف المدرسة صراحة أو ضمن
غير اللفظية، وجنسية ، ، أو غير ذلك من التصرفات اللفظية،  خدماتتقديم  مقابلقرارا تعليميا  يربط

الدليل في  ويستفيضقد ارتكب مقايضة التحرش. يكون ن الموظف فإأو الجسدية ذات الطابع الجنسي"

                                                             
ثال، كارين تيري وآخرون، طبيعة ونطاق ة من الذكور. انظر، على سبيل الميهذا ال يعني أبدا أنه ال يتم استخدام السلطة للحصول علي المنفعة الجنس 1

    (.  متاحة علي الرابط التالي 2004مشكلة االستغالل الجنسي للقاصرين من قبل الكهنة والشمامسة، كلية جون جاي للعدالة الجنائية )

.://www.bishopaccountability.org/reports/2004_02_27_JohnJay/index.htmlhttp 

تشعر بالقلق فقط مع الضحايا من اإلناث. و لكن تعتقد أن هذا النوع من االعتداء هو ما حددته  IAWJوال يمكننا أن نقول أن الجمعية الدولية للقاضيات  

وهذا هو "العنف الموجه ضد المرأة  -)العنف ضد المرأة( بأنه "العنف القائم على نوع الجنس"  19في توصيتها العامة رقم  CEDAWلجنة الخبراء 

 19ية العامة رقم بسبب كونها امرأة أو الذي يؤثر على النساء بشكل غير متناسب.  "األمم المتحدة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوص

 متاحة علي الرابط التالي (،1992)الدورة الحادية عشرة، 

.http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm 

 

http://www.bishopaccountability.org/reports/2004_02_27_JohnJay/index.html
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm
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يد أو قدم ذلك ليتجنب ن ضرر التهدالشرح: "مقايضة التحرش تصرف غير مشروع سواء عاني م
   د."ضرر التهدي

 
  نسي. و. االبتزاز الجنسي في سياق العمل يمكن أن يوصف أيضا كأحد أنواع التحرش الجالتوظيف 

 وتوضح .1964الواليات المتحدة عام بالذي يشكل انتهاكا للفصل السابع من قانون الحقوق المدنية 
مات طلبات الخدمن اجل مرحب بها، الالجنسية غير  غراءاتاإل"على ان لوائح العمل األمريكية 

عندما يتم شا...الجنسية، وغيرها من السلوكيات اللفظية أو السلوك المادي ذو الطبيعة الجنسية تعد تحر
. § C.F.R 29….." "الفردلتوظيف  كشرطا يالخضوع لمثل هذا السلوك سواء صراحة أو ضمن

1604.11 (2009.) 
 

ن، قد تكون قوانين التحرش الجنسي أوسع نطاقا مما هي عليه في الواليات المتحدة في بعض البلدا
وتشمل العقوبات الجنائية. وفي في بلدان أخرى، فإنها قد تكون 

  أضيق نطاقا.
 

  في زامبيا، قانون التحرش الجنسي يحمي األطفال
فقط، ويبدو أنه يقتصر على أنماط الحقيقة التي 

 دني فقط:تنطوي على اإلكراه الب
 

أي شخص يمارس التحرش الجنسي في مكان  (1)
التعلم أو في أي مكان آخر مكان العمل أو المؤسسة أو 

 ....يرتكب جناية على الطفل فإنه
 

 .……في هذا القسم، يعني التحرش الجنسي (3)
 

سلوك القوة أو االعتداء ")د( الفرض الجنسي باستخدام 
 ".يفي محاولة للحصول على االتصال الجنس

 
من قانون العقوبات ) تعديالت عام  137Aالبند 

2005) 

 قوانين مكافحة العنف القائم علي أساس نوع الجنس  .3

 تتضمنيشتمل االبتزاز الجنسي علي السلوك الجنسي، و
تجعل  االقوانين الجنائية أو المدنية في معظم البلدان أحكام

 األنواع المختلفة من العنف القائم على نوع الجنس غير
قانونية.على الرغم من أن العديد من هذه القوانين قد تشتمل 

علي لغة من شأنها أن تحد من فائدتها في مالحقة قضايا 
االبتزاز الجنسي ،فانك قد تجد البعض اآلخر يعالج على وجه 
 التحديد الجرائم الجنسية من قبل أشخاص في مواقع السلطة.

 

 ممارسة الة والهرسك و جمهورية صرب البوسنة جريمة "وتشمل القوانين الجنائية التحاد البوسن
 عن طريق إساءة استعمال المنصب". ةالجنسي

 والهرسك البوسنة

عن طريق  ةالجنسي الممارسة
 استغالل المنصب

 

أيا كان، من يستغل منصبه،  (1)
لحث شخص معتمد عليه علي 

الفعل الجنسي أو ما الجماع أو 
يشابه ذلك من أفعال جنسية مستغال 
سواء كان أمور مادية أو أسرية أو 

اجتماعية أو صحية أو أي حالة 
 ...أخرى أو ظروف مشابهة

من قانون العقوبات  205المادة 
التحاد البوسنة والهرسك 

(2003.) 
 

كل من يحث شخص في  (2)
وضعية التبعية  علي الجماع 

 نسي آخرالجنسي أو أي شكل ج

من قانون العقوبات  196المادة 
جمهورية صرب البوسنة 

(2003) 
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  ت يشمل االغتصاب عن طريق "االنتهاكا 1997القانون الفلبيني لمكافحة االغتصاب لعام
  ."الموكولة  الخطيرة للسلطة

  ي "يستفيد علي الشخص الذ 1998يطبق القانون التنزاني للجرائم الجنسية األحكام الخاصة لعام
 .من منصبه الرسمي" الرتكاب االغتصاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومع ذلك، وحتى القوانين التي تم تصميمها لمكافحة 
إساءة استعمال السلطة للحصول على الجنس من غير 

مثال، ال ينطبق إال القانون في الفلبين، على سبيل الفالمرجح أن تشمل جميع أنواع اإلبتزاز الجنسي. 
ال ينطبق إال على الحاالت التي فالقانون في تنزانيا أما على الحاالت التي تنطوي على "هتك العرض". 

" للشخص. وال يوجد أي من ةالرسمي نطاق السلطةتنطوي على "اغتصاب" فتاة أو امرأة التي هي في "
يسعى الشخص في السلطة للضغط على  محاولة االبتزاز الجنسي ، عندما إليالقوانين األربعة يصل 

 المرأة ترفض.وترفض تقديم الخدمات الجنسية، لامرأة 
 

 الفلبين

1997قانون مكافحة االغتصاب لعام   

واحدة من الطرق التي من خالها "رجل 

و يمكن أيقوم بهتك العرض المرأة" 

ارتكاب االغتصاب هو "]ب[ وسائل ذات  

رة االنتهاكات الخطيالمكائد االحتيالية أو 

   ."ةللسلط

، المادة 8353القانون الجمهوري رقم 

266-A (1.)ج( )التأكيد مضاف( ) 
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جديد، و الجمعية الدولية للقاضيات  تعبيرعلى الرغم من أن االبتزاز الجنسي هو ظاهرة قديمة، ولكنه 
IAWJ ي على علم بأي بلد اعتمد قوانين مصممة خصيصا للوصول إلى جميع السلوكيات الت تليس

يشملها مصطلح "االبتزاز الجنسي." و لذلك عند مراجعة القوانين القائمة في بلدك التي تكافح العنف 
نوع السلوك الجنسي )على سبيل المثال،  -عناصر القانون   على  يجب التركيزالقائم علي نوع الجنس، 

حب العمل، نوع الجاني )، مسؤول، صا -االغتصاب، اللمس، المحاوالت و االفعال األخرى( 
للحصول علي المستعملة (، نوع "القوة" ...الجنس، المكانونوع الضحية )العمر،  (،....مدرس

أو أنها سوف تنطبق علي السيناريوهات المختلفة لالبتزاز  -"الموافقة"، نوع اإلصابة، والعقوبات 
االبتزاز الجنسي. على األقل بعض القوانين التي تنطبق على بعض أنماط  وجودالمحتمل  ومنالجنسي. 

هذه المراجعة سوف تسمح لك أيضا بتحديد ما إذا كانت هناك أية ثغرات في اإلطار القانوني الحالي 
االبتزاز الجنسي  ووضع  لمكافحة

األساس لخطوات مستقبلية إلغالق هذه 
   الثغرات.

                  

C. القانون الدولي 

بعد االطالع على القوانين الوطنية  و
االبتزاز الجنسي  لمكتفحةة المتاح

مايتعلق ثغرات في وتمت مالحظة 
فساد والقوانين التي تكافح لل بالتطرق

العنف القائم على نوع الجنس في 
في ما إذا كان فيجب النظر ،  ن/بلدكم

القانون الدولي قد يساعد على سد تلك 
الثغرات. و ألن وضع القانون الدولي 

اته في المحاكم المحلية يكون في حد ذ
سوف تحتاج  ,مسألة القانون المحلي

أوال لتقييم إمكانية تطبيقه في المحاكم 
   المحلية الخاصة بك.

 

 ج رارات دمقبالنظر في ما إذا كانت قد أصدرت المحاكم في بلدك  يجب القيام . القرارات القضائية
 القانون الدولي لحقوق اإلنسان.

 
 .لقانون لالنسبة كان دستور بلدك يتناول الوضع الداخلي ب بالنظر في ما إذاعليك  األحكام الدستورية

جميع وكاالتها )و( من الدستور التنزاني تنص علي "سلطة الدولة و 9الدولي. على سبيل المثال، المادة 
فقا و يدها ملزمة لتوجيه سياساتها وبرامجها من أجل ضمان. . . المحافظة علي كرامة اإلنسان و تأي

 مي لحقوق اإلنسان ".لروح اإلعالن العال
 

ة إمكانيل  يزاالحتى لو كانت المحاكم في بلدك ال تعامل القانون الدولي باعتباره ملزم لهم فإنه قد يكون 
ن لجنسي فإابتزاز فعالة. علي الرغم من أن االتفاقيات الدولية ال تستخدم مصطلح اال القيام بحملة ترافعية 

ي فلها واستغاليهها بالضبط الي نوع إساءة استخدام السلطة تشتمل علي األحكام التي يتم توج ابعضه
ى أن كد علالحصول علي المنفعة الجنسية و هو ما يميز االبتزاز الجنسي. هذه األحكام تساعد على التأ
 ل الفسادأشكا االبتزاز الجنسي يقع ضمن نطاق السلوكيات التي يدينها المجتمع الدولي باعتبارها شكال من

 القابلة للتطبيق. للحصول على قائمة من االتفاقيات الدولية Bانظر الملحق ئم على نوع الجنس. والعنف القا

 

 تنزانيا
 1998األحكام الخاصة لقانون الجرائم الجنسية لعام 

 تعريف "االغتصاب" ما يلي:

 –: كل من 131المادة 

يستفيد من منصبه )أ( كل شخص في موقع السلطة، 
نطاق امرأة في ، ويرتكب االغتصاب على فتاة أو الرسمي
 ...له ةالرسميالسلطة 

عام ، األحكام الخاصة لقانون الجرائم الجنسية ل131المادة 
  )التأكيد مضاف(. 1998
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الفساد .1

أن  اعتباربنها هناك عدد من االتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، ولكن، بطبيعة الحال، لم يتم صياغة أيا م

ي فر بعناية ن ننظنين الوطنية، فمن المهم أاالبتزاز الجنسي جريمة منفصلة ومستقلة. و كما هو الحال مع القوا

 .صياغة وتفسير هذه المعاهدات لتحديد ما إذا كان وإلى أي مدى يمكن أن تشمل االبتزاز الجنسي

كن بعض ة، وللم تجد الجمعية الدولية للقاضيات أي اتفاقية خاصة بالفساد تشير صراحة إلى الخدمات الجنسي

 راءاتأو اإلغ لنقديةاالمزايا غير هي  واسعة بما يكفي لتغطية التماس أو قبول  االتفاقيات تم توظيف اللغة بها و

ت  ه التعريفاجنسية التي يتضنمها مفهوم االبتزاز الجنسي. هذالالخدمات طلب لغة تشتمل علي او استعمال  –

خصية، افع شلمنالواسعة تعكس االعتراف الدولي أنه عندما يسعى الناس في مواقع السلطة للتجارة بمناصبهم 

اب بما أن غيحوال. وفساد في كل األبمثابة فإنه ال يوجد فرق بين ما إذا كان المقابل مالي أو أي شيء آخر، انه 

اد، افحة الفسة لمكالضرر المالي ال يزال يشكل عائقا أمام مالحقة االبتزاز الجنسي بموجب بعض القوانين الوطني

 معالجة هذه المسألة. فمثال: قد تساعد هذه االتفاقيات الدولية على
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  من اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع و مكافحة الفساد تعرف الفساد ليشمل ليس فقط "السلع ذات  4المادة

مصطلحات يمكنها أن  -القيمة النقدية"، ولكن أيضا أنواع أخرى من "الفائدة"، "المصلحة" أو "الميزة" 

 ية التي يشتمل عليها االبتزاز الجنسي. تفسر المنفعة الجنسية الغير نقد

 

 ( و اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجري2003اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد )( 2004مة الدولية )

مارسة في م تشتمل علي أحكاما موازية تجرم للموظفين العموميين التماس أو قبول"مزايا غير مستحقة"

 حقة".ر مستاس الخدمات الجنسية في مقابل إجراء رسمي يشكل "مزايا غيمهامهم الرسمية. السعي اللتم

 العنف القائم على نوع الجنس .2

االعتداء واالستغالل الجنسي تعد من أشكال العنف القائم على نوع الجنس التي تؤثر بشكل غير متناسب علي 

، الديباجة. وثيقة األمم 64/145راران. كل من النساء والفتيات.  انظر، على سبيل المثال، الجمعية العمومية. الق

.  على الرغم من أن االتفاقيات الدولية التي تتناول العنف A/RES/64/145(2009ديسمبر  18المتحدة )

القائم على نوع الجنس ال تستخدم مصطلح "االبتزاز الجنسي،" عددا منهم يعرف العنف القائم على نوع الجنس 

الجنسي بالمصطلحات التي من شأنها أن تشمل االبتزاز الجنسي. قد يكون بعض واالستغالل الجنسي، واالعتداء 

اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع 

 ومكافحة الفساد

 
 األفعال على تنطبق االتفاقية هذه .1

 ذات والجرائم الفساد من التالية
 الصلة

a.  التماس أو قبول، بشكل مباشر أو

مباشر، من قبل موظف عمومي  غير

أو أي شخص آخر، أي شئ ذو قيمة 

منفعة أخرى، مثل هبة نقدية، أو أي 

لنفسه أو  او خدمة او وعد او ميزة

لصالح شخص أو كيان آخر، في 

مقابل الحصول على أي فعل أو 

امتناع عن فعل في أداء مهامه 

 العامة؛
 

اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع 

 11، 4المادة ومكافحة الفساد، 

 2003يوليو 

د لمكافحة الفسااتفاقية األمم المتحدة 

(2003) 
 

. رشوة الموظفين العموميين 15المادة 

 الوطنيين

يجب على كل دولة أن تعتمد تدابير 

خرى قد تكون ضرورية تشريعية وتدابير أ

 لتجريم األفعال التالية، عندما ترتكب عمدا

b. جانب من قبول أو التماس ترتكب 

 غير أو مباشر بشكل عمومي، موظف

 سواء ،مستحقة غير مزية مباشر،

 لصالح أو نفسه الموظف لصالح

 ذلك يقوم لكي آخر، كيان أو شخص

 القيام عن يمتنع أو ما بفعل الموظف

 .رسمية مهام أداء لدى ما بفعل

 

ة. ماداتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، ال

 43، 2003ديسمبر  11)ب(،  15

I.L.M .37 (2004) 
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هذه التعريفات الدولية مفيدة في معالجة الثغرات في قوانين العنف القائم على نوع الجنس التقليدية من خالل 

 القضايا التي يتسلل إليها مفهوم االبتزاز الجنسي. 

 

تماد االبتزاز الجنسي على القوة القسرية للسلطة بدال من ذلك على العنف تنشأ واحدة من هذه الثغرات بسبب اع 

الجسدي أو القوة الجسدية. وبالتالي، فإنه ال يمكن أن يحاكم بموجب قوانين العنف القائم على نوع الجنس التي 

االعتداء الجنسي" تمأل تتطلب التهديد أو القوة المادية الفعلية. تعريفات األمم المتحدة ل "االستغالل الجنسي" و "

هذه الثغرات من خالل تعريف القوة القسرية في عالقة القوة غير المتكافئة. ويعرف "االستغالل الجنسي" بأنه 

وبعبارة أخرى، فإن عدم التوازن  -"إساءة استغالل موقف ضعف أو القوى المتباينة أو الثقة، ألغراض جنسية" 

تي تجعل العنف الجسدي أو القوة غير ضرورين في حاالت االبتزاز الفعلي للنفوذ بين الجاني والضحية ال

الجنسي. وبالمثل، فإن تعريف األمم المتحدة لل"االعتداء الجنسي" يشمل الفعل الجنسي "في ظل ظروف غير 

 متكافئة أو قسرية."

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

تعريف األمم المتحدة لالعتداء 

 الجنسي
 

مصطلح "االعتداء الجنسي" يعني التدخل 

المادي الفعلي أو التهديد ذات الطابع 

الجنسي، سواء بالقوة أو تحت ظروف 

 غير متكافئة أو قسرية

 

 من الحماية على المتحدة لألمم العام األمين نشرة
 ST) (PSEA) الجنسي واالعتداء الجنسي االستغالل

/ SGB / 2003/13) 

 

 االستغاللتعريف األمم المتحدة 

 الجنسي
 

مصطلح "االستغالل الجنسي" يعني 
محاولة أو فعل االستغالل بموقف 

ضعف أو قوى متباينة أو ثقة، بما في 
ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، 
تحقيق أرباح نقدية أو اجتماعية أو 

  ن االستغالل الجنسيسياسية م
 

 من الحماية على المتحدة لألمم العام األمين نشرة
 ST) (PSEA) الجنسي واالعتداء الجنسي االستغالل

/ SGB / 2003/13) 
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 ن األذىمالنفسي أكبر أخري ألن االبتزاز الجنسي عادة ينطوي علي األذي  ثغرةمن الممكن أن تنشأ 

ة. لبدنياالجسدي ، مما يجعل من الصعب المقاضاة بموجب القوانين التي تتطلب دليال على اإلصابة 

/  A / RES) 1993، 1ومع ذلك، بموجب إعالن القضاء على العنف ضد المرأة، المادة 

ري الضغط القس(، وتعريف "العنف ضد المرأة" يشتمل علي هذا النوع من األذى النفسي و48/104

 التي يميز االبتزاز الجنسي:

مصطلح العنف ضد المرأة انه أي عنف قائم علي نوع الجنس  يعرف" 

ي أي أذى جسدي أو جنسي أو نفس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه،

لحرمان ار أو ، بما في ذلك التهديد بمثل هذه األفعال أو القسأو معاناة للمرأة

 ة ".سواء حدث ذلك في مكان عام أو في الحياة الخاص التعسفي من الحرية ،

 

رضة عالنساء والفتيات  أنالعنف ضد المرأة ،  العالمي بشأن القضاء على اإلعالنوكما يعترف 

عاني تذلك، لألشكال ال تعد وال تحصى من اإلكراه الجنسي، التي قد تكون أو ال تكون جسدية، ونتيجة 

لضرر ، بما في ذلك الضرر الجنسي والنفسي  واالقتصادي، أو ااقد يكون أو ال يكون جسدي اضرر

شكال أشكل من كاالبتزاز الجنسي كافحة ماالجتماعي والثقافي . هذا االعتراف أمر بالغ األهمية لنجاح 

رة الضروبالعنف القائم على نوع الجنس الذي يعترف بكل من القهر واألذى كأضرار حقيقية ، و ليس 

   الضرر الجسدي.

D. لقواعد األخالقية ومدونات السلوك المهنيا 

ير للمعاي  جوهري تناقضعلى ينطوي االبتزاز الجنسي فستخدام السلطة، الباعتباره إساءة 

د القواعي فالقية " وعادة ما يتم تحديد هذه المعايير األخالذين "تخول لهم السلطةاألخالقية من قبل 

د ذه القواعهأخالقيات المهنة. و على الرغم من أن  ومدونات مساءلة الحكومة الخاصة ب التنظيمية

اللي الستغاال تستخدم مصطلح "االبتزاز الجنسي"و لكنها تحظر أنواع السلوك  ياتومدونات السلوك

لى امات ععلى سبيل المثال، فإنها قد تفرض التزووالمسيء الذي يشتمل عليه االبتزاز الجنسي. 

 الموظفين أو العاملين:

 غالل السلطة الموكلة إليهم.عدم إساءة است 

 .عدم استغالل ضعف هؤالء الذين يتعاملون معهم بصفتهم الرسمية أو المهنية 

 .حماية هؤالء الموكلين برعايتهم وعدم اتخاذ أي مزية غير مستحقة منهم 

 .ممارسة سلطتهم وفقا للقانون 

 كاسب.العمل من أجل المصلحة العامة وليس من أجل المنفعة الشخصية أو تحقيق م 

 .التمسك بمعايير السالمة  والنزاهة 

 .التصرف بطريقة مهنية و إظهار أنفسهم كما يليق بمناصبهم أو مهنتهم 

 لفرد،دعم معايير معينة من السلوك الشخصي واالمتناع عن سلوك من شأنه أن ينعكس سلبا على ا 

 المؤسسة أو المهنة.
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 هك بعض القوانين، مثل قوانين مكافحة الفساد االمتناع عن االنخراط في سلوكيات من شأنها أن تنت

 والتمييز والتحرش الجنسي.

 

تطبيق هذه القوانين والقواعد في كثير من األحيان يتم من خالل 

الهيئات اإلدارية وليس من خالل المحاكم. , على الرغم من أن 

هذه الهيئات اإلدارية قد ال تكون قادرة على فرض عقوبات 

ن لديهم السلطة لفرض الوقف عن العمل، قد تكوولكن جنائية، 

تجريد شخص من ووإلغاء الترخيص، أو اإلقالة من المنصب. 

السلطة التي أساء استخدامها ليس فقط عقوبة كبيرة، ولكنه يحمي 

أيضا ضحايا المستقبل الذين قد يعانون من انتهاكات مماثلة تحت 

في مثل يديه، كما أنها تردع اآلخرين في السلطة من االنخراط 

   هذه اإلساءة.

 

الشكوى المقدمة على أساس انتهاك للقواعد األخالقية أو مدونة 

وبعض الضحايا قد  لإلنصاف بديال االسلوك المهني يقدم مسار

في  -الجنائية والمدنية واإلدارية  -تختار اتباع مسارات متعددة 

وقت واحد. وفي حاالت أخرى، قد يكون المسار اإلداري هو 

الوحيد الذي يقدم اإلغاثة. اعتمادا على اإلطار القانوني المسار 

القائم في كل بلد من البلدان، قد تكون هناك حاالت بصرف 

النظر عن إجماع واسع النطاق على أنه سلوك االبتزاز الجنسي 

ن مقاضاة هذا كان غير الئق وغير أخالقي، و خطأ، ال يمك

في  المتضمنةا بيرالتعادخل ضمن نطاق يال  السلوك بنجاح، ألنه

في هذه الحاالت، قد تساعد القواعد األخالقية والقوانين القائمة. 

وقواعد السلوك المهني على سد الثغرات في اإلطار القانوني 

القائم وتحمل التعويض الذي ربما لن يكون متاحا على خالف 

  ذلك.

E. حاالت االبتزاز الجنسي 

جنسي و هو أنه  ال هناك تحد كبير في تحديد حاالت االبتزاز ال

يتم تقديم حيث "االبتزاز الجنسي".  ـيوجد هناك حاليا أي قوانين ل

حاالت االبتزاز الجنسي بموجب القوانين التي تشمل هذا النوع 

من السلوك الذي يشتمل عليه االبتزاز الجنسي  ولكن يطلق عليه 

على سبيل المثال، الفساد، والرشوة، وعرقلة  -أسماء مختلفة 

لعدالة وخيانة الثقة واالبتزاز والحرمان من الخدمات سير ا

وانتهاك الحقوق المدنية والتحرش الجنسي واالغتصاب باإلكراه، 

أو هتك العرض. في كل فئة، تشتمل الحقائق المطروحة علي 

االبتزاز الجنسي كما تعرفه الجمعية الدولية للقاضيات و لكن 

. و هذا بطبيعة تغيب هذه الحقائق المطروحة في حاالت أخري

الحال واحد من األسباب الذي يجعل الجمعية الدولية للقاضيات 

   تؤمن بأنه مهم جدا اعطاء اسم معروف لحاالت االبتزاز الجنسي.

هل يجب : منتدى مناقشة الناس

 معاقبة الرشوة الجنسية كجريمة؟

، كجزء من منتدى 2010في أكتوبر 
المناقشة مع شعب الصين، علق عدد 

التأديبي  اإلعالنن المشاركين علي م
الذاتي المعتمد من قبل وزارة األمن 

 اإلطفاءالعام و الذي يحظر علي رجال 
سوء استغالل السلطة لممارسة الجنس. 

جزء من حملة لمكافحة الفساد، وكان ك
أول قرار للدولة لمكافحة الرشوة 

  الجنسية.

علق انغ قوانغ تشنغ )بكين نيوز(: " 
األمن العام الطريق في تقود وزارة 

مكافحة الرشوة الجنسية ألن أي شكل 
من أشكال الرشوة غير المادية محظور 

في وحدات مكافحة الحرائق استنادا 
صدر حديثا. الحظر  الذي للمرسوم

الصادر حديثا يتوافق مع الشروط 
المنصوص عليها في اتفاقيات دولية 
مثل اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة 

التي تشير أيضا إلى إدراج الفساد، و
الرشاوى غير المادية. ينظر فقط حاليا 
إلى الرشاوى الملموسة كدليل للمحاكمة 
في الصين، تاركا ذلك ثغرة في النظام 
ل القانوني للحيازة غير القانونية أو تداو

شيء غير ملموس. المرسوم هو 
استكمال جيد عندما تكون القوانين 

     ستجابة ".الجنائية غير قادرة على اال

 الرشوة معاقبة يجب هل - مناقشة - الناس منتدى
 وهي ،2010 يوليو 25 كجريمة؟، الجنسية
 على الرابط التالي:  متاحة

http://www.peopleforum.cn/viewth
read.php?tid=29344   

http://www.peopleforum.cn/viewthread.php?tid=29344
http://www.peopleforum.cn/viewthread.php?tid=29344
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جذبت الحاالت التالية انتباه الجمعية الدولية للقاضيات  خالل 

مشروع مدته ثالث سنوات لمعالجة االبتزاز الجنسي. انها 

 قائمة شاملة. و لكنها مخصصة إلظهار ما يلي:ليست بأي حال 

 .االبتزاز الجنسي ظاهرة منتشرة في جميع أنحاء العالم 

  المجاالت يظهر االبتزاز الجنسي في نطاق واسع من 

  يتم تقديم بعض حاالت االبتزاز الجنسي، ولو تحت اسم

 مختلف.

  حتى من دون قوانين االبتزاز الجنسي، فالمحاكمات تسير

 جموعة واسعة من النظريات القانونية.في إطار م

  بعض من تلك المحاكمات ناجحة و تؤدي إلى إدانات. أما

بعض حاالت االبتزاز الجنسي األخرى تبرز التحديات 

 .اإلنصافالتي ما زالت قائمة للحصول علي 

المختص بالتحكيم في الهجرة الكندية حكم عليه بالسجن لمدة  .1

في  يابتزاز جنسام بالقيشهرا في السجن لمحاولته  18

 مرأة شابة.المقابل الموافقة على طلب اللجوء 

كانت امرأة كورية جنوبية شابة قدمت طلبا للحصول على اللجوء 

مختص في  ، وهو في كندا. و قام ستيف اليس باإلستماع لقضيتها

هيئة التحكيم الهجرة وعضو مجلس مدينة تورنتو السابق. بعد 

ليقابل المرأة في أحد المقاهي. قال لها  اسابيع من الجلسة رتب اليس

ه" انه يعتزم حرمان طلبها ولكن، إذا كانت " يمكن أن تقوم بعمل ل

. قام 2اذا أبقت األمر سرا بينهما يمكن أن يصدر قرارا في صالحها

صديق المرأة الشابة بتصوير الجلسة بينهما سرا و ذهب بها الى 

   الشرطة.

 

بموجب القانون الجنائي ومخالفة قانون أدين إليس بخيانة األمانة 

الهجرة وحماية الالجئين. في الحكم عليه، قال قاضي المحكمة العليا 

خان األمانة الموكلة اليه و  اليس في أونتاريو ثيا هيرمان أن "السيد

ثقة الجمهور في نزاهة نظام الهجرة الكندي "، وأن" تصرفاته تدعو 

ركزت علي توازن القوى المتباين . و3إلى االستنكار بأشد العبارات

شابة وكيف أنه خالف" الثقة الكبيرة " التي وضعت به البين إليس و

باعتباره مختص التحكيم الهجرة، مؤكدة أن السيد اليس كان لديه 

. 4سلطة كبيرة علي المرأة الشابة. مستقبلها بالكامل كان يعتمد عليه"

                                                             
: ، متاح علي الرابط التالي2010يوليو  29اشونال يوست. شهرا للسعي وراء الخدمات الجنسية. ن 18شانون كاري. الحكم علي ستيف اليس بالسجن  2

favours-sexual-seeking-for-months-18-jailed-ellis-news.nationalpost.com/2010/07/29/steve 
3. Id 
4.Id  

 

 / اقة الخضراء، البطموظف
الجرين كارد ، و طلب الحصول 

 على الجنس

دقيقة. . . يشير إلى  16تسجيل مدته 
انخفاض مستوى تطبيق القانون في الهجرة، 
واليأس المتزايد من جانب المهاجرين الذين 

يسعون الى الوضع القانوني. في أعقاب 
ذلك، تضمن إلقاء القبض على موظف 

ؤكد الهجرة في األسبوع الماضي، وي
صعوبة وخطورة تقديم شكوى، و حتى في 
حالة نادرة عندما تم تسجيل سوء استخدام 

 .السلطة

ال أحد يعرف مدى انتشار االبتزاز 
الجنسي، ولكن القضية كان لها أصداء 
لحاالت أخرى من اإلكراه الجنسي التي 
ظهرت في السنوات األخيرة، بما في 
ذلك وكالء أدينوا جنائيا في اتالنتا، 

ه امي، وسانتا آنا، كاليفورنيا. كما أنومي
يثير أسئلة أوسع نطاقا حول ضعف 

النظام في مكافحة الفساد في الوقت الذي 
يعيش الماليين من غير المواطنين في 
نوع من نطاق غير شرعي ،  يزداد 

 خوفهم السعي لحماية القانون.

نينا بيرنشتاين، عميل ، البطاقة الخضراء/ 
الحصول على  الجرين كارد ، و طلب

، 2008مارس  21. تايمز، N.Yالجنس، 
 وهي متاحة في

http://www.nytimes.com/2008/03/
 nyregion/21immigrant.html/21 

 

http://news.nationalpost.com/2010/07/29/steve-ellis-jailed-18-months-for-seeking-sexual-favours
http://www.nytimes.com/2008/03/21/nyregion/21immigrant.html
http://www.nytimes.com/2008/03/21/nyregion/21immigrant.html
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ن ذلك رسالة إلى الذين يعملون في مواقع السلطة ويعملون بعد ذلك قالت المرأة الشابة " أتمنى أن يكو

 5للجمهور". 

 

للحكم علي  -2010يوليو  29حتى  2006من اجتماع المقهى في سبتمبر  -استغرق ما يقرب من أربع سنوات 

اليس وتقديمه للعدالة. وكان شريط فيديو محور القضية المرفوعة ضده. قام االثنان بتصوير الفيديو ألنهم 

  ة.و بعد خمس أيام من سجن اليس تم اإلفراج عنه بكفال 6تصديق قصة المرأة. لعتقدوا أنها الطريقة الوحيدة ا

موظف الهجرة األمريكي متهم بالسعي وراء الجنس الفموي  من امرأة شابة تسعى للحصول على  .2

 الجرين كارد/ البطاقة الخضراء.

باعتبارها زوجة مواطن أمريكي. بعد ثالثة  الخضراءالبطاقة قدمت امرأة كولومبية شابة للحصول على 

لها بأن لديه النية لرفض الطلب بالتلميح أيام من مقابلتها، قام موظف الهجرة و يدعى اسحاق بيشو 

المقدم منها و أيضا ترحيل أقاربها. وطلب منها أن تلتقي به في سيارته.و سجلت االجتماع سرا على 

تماع، وقال لها: "أريد ممارسة الجنس. مرة واحدة أو مرتين. هذا كل كاميرا رقمية. وخالل هذا االج

و عندما  7شئ. و يمكنك الحصول على البطاقة الخضراء الخاصة بك. و لن تريني مجددا بعد االن " 

قامت المرأة الشابة بأخذ التسجيل الي محقق  8كانت تغادر طلب منها ممارسة الجنس الفموي " اآلن" 

المحققون لتسجيل ميعاد ثاني مع بيشو والذي قال لها إنه يتوقع أن تفعل "تماما مثل المرة النيابة و رتب 

 9السابقة."

أدين السيد يبشو باتهامات جريمة تلقي الرشوة و سوء السلوك اإلداري و اتهامات بارتكاب جنحة سوء 

لى حكم من سنة السلوك الجنسي واإلكراه وسوء السلوك الرسمي. و تم تقديم التماس بالحصول ع

ونصف الى اربع سنوات و نصف في السجن.  في الحكم، قال القاضي جيمس جريفين، من مقاطعة 

كوينز المحكمة العليا، "أشعر باإلهانة بشكل خاص من هذه الجريمة. موظف حكومي يقوم باستغالل 

 10 .الناس الذين يحاولون فعل الشيء الصحيح عند التقديم للحصول على الجنسية

 

 أن تكون حبيبته وتعطيه قبلة كل يوم.أوراق عملها لب قاضي فلبيني من امرأة  كشرط لتوقيع طا .3

قام عمدة البلدة بتعيين شابة صغيرة في قسم تجليد/ توثيق الكتب  في المحكمة االبتدائية البلدية في مدينة 

للتوقيع على أوراق  )كاباناتوان سيتي(. و طلبت مرارا وتكرارا من المشرف عليها ،القاضي استيبان،

تعيينها، لكن المحاوالت باءت بالفشل. عندما سألته مرة أخرى للتوقيع على األوراق، قال لها: "ماذا 

يمكنك أن تعطيني مقابل توقيعي؟ . من اآلن فصاعدا، أنت صديقتي. سوف تدخلي مكتبي كل يوم، وكل 

علي األوراق وقبلها. بعد ذلك، وقالت انها  يوم، أعطني قبلة ". وعندما رفضت المرأة شابة، قام بالتوقيع

كانت تتجنب القاضي ، و لكنه استدعاها في يوم ما إلى مكتبه و سألها اذا كانت تتلقى راتبها. عندما 

أجابت باإليجاب، وقال: اذا. إذا كنت تتسلمين الراتب الخاص بك بالفعل. لماذا ال تأتين إلى غرفتي اذا؟ 

                                                             
5.Id  
6.Id  
 A22. 2010أبريل  12نينا بيرنشتاين، موظف الهجرة متهم باإلكراه الجنسي، نيويورك تايمز.  7
8.Id  
9.Id   

: . متاح علي الرابط التالي2010يوليو  23نينا بيرنشتاين، موظف الهجرة متهم باإلكراه الجنسي، نيويورك تايمز. 10

  /case-coercion-sex-in-sentenced-officer-http://cityroom.blogs.nytimes.com/2010/07/23/immigration 

http://cityroom.blogs.nytimes.com/2010/07/23/immigration-officer-sentenced-in-sex-coercion-case/
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آلن حبيبتي ؟"  احتجت امرأة، لكن القاضي قام بحضنها و قبلها  وامسك ألم أقول لكي من قبل أنك ا

 11صدرها. 

 

، 7877من قانون الجمهورية  7و  3أدين القاضي استيبان بتهمة التحرش الجنسي تحت القسمين 

من قانون  336، وارتكاب أعمال الدعارة بموجب المادة 1995وقانون مكافحة التحرش الجنسي عام 

عدل. وأوضحت المحكمة أن "مادة الشكوى لجريمة التحرش الجنسي ليست االنتهاك العقوبات الم

. . . التحرش  ىالجنسي للموظفة و لكن  إساءة استخدام السلطة من قبل صاحب العمل أو موظف أعل

الجنسي في مكان العمل ال يقع ضمن نطاق استغالل الرجل للمرأة في الرغبة الجنسية و لكن يقع ضمن 

. "  غرمت المحكمة القاضي استيبان اتالمرؤوسعلي النساء  ىأعلرسة السلطة من موظف نطاق مما

وجدت المحكمة العليا في الفلبين في وقت الحق و 12وحكمت عليه بالسجن ألكثر من عامين في السجن.

ك لميثاق قواعد السلوك القضائي واستبعد من الخدمة، مع اأن سلوك القاضي استيبان هو أيضا انته

درة جميع مزايا التقاعد وترك االعتمادات ومنع اعادة التشغيل في أي فرع أو جهاز من الحكومة. مصا
13 

تنزاني يطلب خدمات جنسية من طالبة مقابل درجات عالية في فصله وغيرها من أشكال المعاملة  مدرس .4

 التفضيلية.

سنة أن  14تبلغ من العمرمايكل نيجالنجوا وهو مدرس في المدرسة الثانوية، طلب من أحد الطالبات 

ب لقاء معه علي أن يعطيها درجات عالية في فصله  في المقابل. و سعى جاهدا لترتي الجنستمارس 

تصال ا االبينه و بين  إيرينا تاون. قالت البنت ألمها و التي لم تصدقها في البداية و طلبت منه

حينئذ  ت األملالجتماع في إيرينغا. قامبنيجالنجوا مع استخدام مكبر الصوت، لتأكيد الخطة المقترحة 

بنت و ين الببابالغ األمر للشرطة. رتبت الشرطة للقبض علي نيجالنجوا. قاموا بتسجيل مكالمات أكثر 

جالنجوا طة نينيجالنجوا و ذهبوا معها الي بيت الضيافة الذي كان ينتظر فيه نيجالونجا. اعتقلت الشر

لعديد لبنت اا بعض الحبوب التي تمنع الحمل. و كان علي هاتف ارفته و أعطاهغبعد أن أخذ البنت الي 

 نيجالنجوا لترتيب الموعد. ارسلهامن الرسائل التي 

 

من قانون منع ومكافحة  25وأدانت المحكمة نيجالنجوا للمطالبة بالخدمات الجنسية بموجب المادة 

)ب( من قانون العقوبات،  (2) 132، ومحاولة االغتصاب بموجب المادة 2007الفساد. قانون عام 

16 R.E .2002 التي تنص على أن " )أ( أي شخص يحاول ارتكاب جريمة االغتصاب إذا، كان ،

بقصد اغواء الحصول علي الخدمات الجنسية المحظورة مع أي فتاة أو امرأة، و كان يظهر نيته عن 

طبيق أي عمل من سلطة أو نفوذ بالنسبة إلى فتاة أو امرأة، وت ذوب( كونه شخص …….)طريق

 14أعمال الترهيب ألغراض جنسية. . . " حكم على نيجالنجوا بالسجن خمس سنوات. 

بوسني يدرس الفن يستخدم سلطته و الثقة الموكلة إليه للحصول علي الخدمات الجنسية من  مدرس .5

 الطالبات إحدى

                                                             
 (.2008أبريل  15م األول ، ) كويزون سيتي، القس 04-24702، 24490الناس ضد استيبان، الجريمة. القضية رقم  11
12.Id  

 SCRA 192 (1999.) 312سيمباجون ضد استيبان، 13

 (.2011يونيو  6)المحكمة الجزئية بإيرينغا،  2010لسنة  07الجزائية رقم  RMحالة نيجالنجوا .الجمهورية ضد مايكل  14
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  وسا و مراجعجيلينكو جانيتش، هو مدرس للفن، عرض علي أحد الفتيات البوسنيات إعطائها در

الجنس  مارسةممجانية في الفن التي سوف تمكنها من التسجيل في أكاديمية الفنون الجميلة.و طلب منها 

ستمرار ت االبمنعها من التسجيل في أكاديمية الفنون الجميلة إذا أخبرت والديها أو رفض هامعه وهدد

 في العالقة الجنسية.

 

( من 2) 186همة االتجار باألشخاص في انتهاك للمادة أدانت محكمة البوسنة والهرسك جانيتش بت

القانون الجنائي للبوسنة والهرسك، وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات. وأكدت المحكمة أنه "أساء 

 15في المدرسة الثانوية" واستغل ضعف الضحية.  كمدرساستخدام الثقة  التي وضعت فيه 

 

 

دكتوراه مرموقة.  في التسجيلن إلى ييسع اللواتيت قبول استاذ صينى رشوة جنسية من الطالبا .6

 كان يشرف عليه.الذي برنامج وهوال

 وكما ورد في ايبوك تايمز:

سطس أغ 18عاما من المعهد الموسيقي ببكين المشهور في يوم  70أستاذ يبلغ ال اعترف  

ة إلى ت القضيللدراسة في المعهد. وأد القادماتبقبول الرشاوى الجنسية والنقدية من الطالبات 

 زاته فيمستخدمي اإلنترنت الصينيين. و فقدان األستاذ المتيالدن موجة من التعليقات من 

 التدريس.

 

 التي وتقربت إحدى طالبات الماجستير من معهد شنيانغ للموسيقى إلى األستاذ يانغ موشن 

$  USيوان ) 50000دفعت وكانت تسعى لدخول برنامج الدكتوراه الذي كان يشرف عليه

 50،000( من أجل الرسوم الدراسية، وفي وقت الحق مباشرة دفعت لألستاذ يانغ 7،315

م توال إذا الجنس معه. و قالت أن يانغ يمكنه االحتفاظ باألمبممارسة قامت كما /يوان أخرى 

 في برنامج الدكتوراه.  قبولها

 

ضح هذه الصفقة، فب قيامهااختار يانغ في وقت الحق عدم االنخراط  في ذلك خوفا من 

المؤسسة في وقت الحق . ومنعت واعترف بأفعاله للمعهد و قام بإعادة أموال الرشوة

  16وفقا لصحيفة تشاينا ديلي. الطلبة ، وذلكالبروفيسور يانغ من التدريس وتسجيل 

 شرطة تنزاني متهم  بممارسة الجنس مع سجينة في مقابل وعد إلطالق سراحها من السجن.ضابط  .7

بتهمة سجينة مة االستئناف في تنزانيا إدانة ضابط الشرطة الذى وعد باإلفراج عن فتاة أيدت محك

فقت علي ممارسة الجنس معه. ا. كتب "مذكرة اإذا و، عاما  14تبلغ من العمر والتي السرقة 

 . وكشف الفحص الطبي دليل السجينة بعد ذلك  لكنه لم يطلق سراحها. اشتكت " بهاإطالق سراح

                                                             
 (.2009سبتمبر  11، )سراييفو، K-76/08محكمة البوسنة والهرسك سراييفو، عدد  15

 :، وهي متاحة على الرابط التالي21،2009يعترف بأخذ الرشوة الجنسية. ايبوك تايمز، أغسطس  -سنة 70زيو في أستاذ يبلغ  16
.http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/21330 

http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/21330
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 24عاما و  30، وأدين ضابط الشرطة في نهاية المطاف وحكم عليه بالسجن الجنسيةالممارسة 

 17ضربة بالعصا. 

طالبة تمريض حديثة التخرج علي تقديم الخدمات الجنسية من أجل الحصول على ب يدفعطبيب فلببيني  .8

 تنظيم األسرة. حول بمشروع  في إطارفرص العمل 

ورو يكو. جاكوتين مسؤول الصحة بمدينة كاجايان دي أخريجة تمريض شابة مع الدكتور ر تاجتمع

 سيتي، الستطالع رأيه في كيفية الحصول على وظيفة. عرض الدكتور جاكوتين علها وظيفة في

لفحص طبي سيكون  اخضوعهمبضرورة تنظيم األسرة، ولكن أخبرها  يتعلق ببحث حولمشروع 

متاحة  أخرى ر جاكوتين أنه ال توجد أي بدائلجزءا من البحث.وعلى الرغم من شكوكها،  أقنعها الدكتو

ى عه الو أن الفحص الطبي هو أمر ال بد منه للحصول علي هذه الوظيفة. معتقدة أنها سوف تذهب م

بدني ث سيتم إجراء البحوث، ركبت معه السيارة. جعلها تعتقد أنه جزء من الفحص الالعيادة حي

برت المطلوب ، قام بلمسها و مداعبتها. صدمت و أسرعت بالخروج من السيارة. وبعد أسبوع، أخ

 معصمها. االنتحار بقطع شرايين حاولت ووالدتها عن الحادث، 

 

و  3جريمة التحرش الجنسي بموجب المادتين بكتور جاكوتين أيدت المحكمة العليا في الفلبين إدانة الد

 18تم تغريمه وحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر.  كما7877من القانون الجمهوري رقم  7
 

 .لم لم تخضع لرغباته الجنسيةثانوية في والية مونتانا هدد بحجب شهادة طالبة إذا مؤؤسة مدير  .9

ن لفم مير المدرسة ضغط عليها لممارسة الجنس عن طريق ازعمت طالبة في المدرسة الثانوية أن مد

و أيضا  من دون موافقة الجنسبممارسة  وتمت متابعته بممارسة خالل التهديد بمنعها من التخرج. 

 قائع، كمار أن الوتهمة  على اعتباالأكدت المحكمة العليا في والية مونتانا إسقاط وباالعتداء الجنسي.  

 عم اإلدانة.زعمت، ال يمكن أن تد

منعها من ومدير قد أجبر الطالبة على ممارسة الجنس عن طريق التهديد الورفضت المحكمة حجة أن 

التخرج. و وجدت المحكمة أن التعبير " دون موافقة" احتاج إلى دليل كان علي الضحية أن تقدمه سواء 

كمة اعتبرت ورفضت الحجة المح19كان "بالقوة أو التهديد بالموت أو اإلصابة الجسدية أو الخطف." 

القائلة بأن "القوة" تشمل الترهيب والخوف، و أن "التهديد من إصابات جسدية" يشمل التهديدات التي 

ال يزال بعيدا  -عدم التخرج  -تؤدي إلى الضرر النفسي. التهديد "الوشيك" و هو في هذه الحالة  

 أي تعويض بناء علي أسس قانون مونتانا. أشهر.انزعجت المحكمة من حقيقة أن الطالبة لن يكون لها 

"هذه القضية هي واحدة من القضايا ذات  الصعوبة الكبيرة بالنسبة لنا، وبالفعل كانت  يجب أن 

الوقائع المزعومة، إذا كانت صحيحة، فتكون كذلك أيضا بالنسبة لقاضي المحكمة الجزئية.  

قبل الكبار الذين هم في مراكز السلطة. تظهر أعماال مثيرة لالشمئزاز في استغالل الصغار من 

دون  الممارسة الجنسيةلو تمكنا من إعادة كتابة القوانين لتحديد األفعال المزعومة هنا و هي ف

                                                             
 (.2011مارس،  25)محكمة االستئناف في تنزانيا،  2009لسنة  3ستئناف الجنائي رقم اونيسفوري ماتيرو ضد اال 17

 SCRA 453 (2002.) 378. جاكوتين مقابل الناس، Sالدكتور ريكو  18

 (.2011) 256، 253مونت.  361(، نقضت ألسباب أخرى من قبل الدولة ضد 1990) 31، 28مونت.  243الدولة ضد طومسون،  19
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المحاكم هي ترجمة القوانين، وليست إلعادة  مهمةموافقة، وسوف نفعل ذلك عن طيب خاطر. 

قبل السلطة التشريعية. مع قدر كبير من كتابتها ، وال إلدخال الكلمات التي لم توضع هناك  من 

 20".فإننا نؤكد قرار المحكمة الجزئيةالتردد، ومع إدانة قوية لألفعال المزعومة، 

 

سعي النائب العام في والية ويسكونسن إقامة عالقة مع امرأة شابة و الذي كان يقاضي المعتدي عليها  .10

 في نفس الوقت

لي مع كينيث كارتز  وكيل النيابة المسؤول عن ، اجتمعت ضحية عنف منز2009في خريف عام 

محاكمة الرجل الذي حاول خنقها. وزعمت الضحية أن كارتز قال لها انه يفكر في تقليل االتهامات و 

 30، تلقت الرسالة األولى في سلسلة من هذا بعد االجتماع 21.ذلك التي قالت إنها ال تريد منه أن يفعل

واصفا إياها بأنها " طويلة و فاتنة و مثل  -من النائب العام   ريحرسالة نصية على نحو متزايد و ص

الحورية" وسألها عما إذا كانت "تحب اتصال سري مع شخص كبير و متزوج و نائب عام منتخب 

في اليوم الثالث، ذهبت إلى الشرطة. و سجل ضابط  22كلما كان أفضل؟"  مجازفاكلما كان …… 

 23ي اذا لم تنفذ ما يطلبه منها كارتز سوف يلقي بقضيتها برمتها" ول إنها " تخشؤالمس االستقباالت

غض النظر عن تقديم بعض المجامالت لهذه ب"  هنه لم يرتكب أي خطأ، مدعيا أنظل كارتز مصمما ا

 24ال تبدو بشكل جنسي على اإلطالق."  فهيالسيدة الشابة و الرسائل النصية  

المدعين الي جريمة و هي وكالة يمكنها توجيه اللوم استقال كارتز  كرئيس لمجلس حقوق ضحايا ال

ون معاملة ضحايا الجريمة. و قام كال من وزارة العدل في ويسكونسن ؤالعامين وغيرهم ممن يسي

( في هذه المسألة وخلصوا الي عدم اتخاذ اي اجراء ضد كارتز  لسلوك OLRومكتب تنظيم المحامين )

بعد أن ظهرت تقارير صحفية عن القصة، و و، 2010ام في خريف عوغير مشروع أو غير أخالقي. 

تم تقديم شكاوى أخرى وإعادة فتح مكتب تنظيم المحامين للقضية وسط وابل من االنتقادات لكارتز من 

شكوى تزعم وقوع  OLRد إجراء مزيد من التحقيق، قدمت يعأ 25قبل وكالة اسوشييتد برس."

سلوك المهني للمحامين،  بما في ذلك التحرش الجنسي انتهاكات ألحد عشر بندا من مدونة قواعد ال

 26 .وتضارب المصالح بتهمة استخدام منصبه للضغط على ضحية جريمة في إقامة عالقة جنسية

                                                             
20Id   33في. 

نه ليبي كوبالند، كيف حاول وكيل نيابة ويسكونسن كين كارتز الذي كان يحاول "إرسال محتوى جنسي" الستخدام لغة مرض عقلي إلقناع الجمهور ا 21

 http://www.slate.com/id/2268978، متاح علي الرابط التالي 2010سبتمبر  28ليس سئ أخالقيا، مجلة الوالية 

رسل الرسائل الجنسية" الي واحدة من السيدات التي تم استغاللها بشكل سئ و التي شعرت بالضغط القامة عالقة معه. ريان فولي، المدعي العام "أ 22

 .2010سبتمبر  15

23.Id  

حة علي ، وهي متا0102سبتمبر  16ريان هاغيرتي، و كيل النيابة كالوميت قال ان الرسائل النصية المرسلة الي السيدة لم تكن جنسية. مجلة سنتينيل  24

        الرابط التالي 

. http://www.jsonline.com/news/wisconsin/103052699.html 

 ،2010أكتوبر  4ضحايا العنف المنزلي،  باري ليبوفيتش، كين كارتز " وكيل النيابة الذي يرسل الرسائل الجنسية" يستقيل. حاول بدء عالقة مع أحد 25

، وهي متاحة علي الرابط 2012يناير  19دي جيه هول، وكيل النيابق السابق كارتز يحارب تعليق رخصة القانون. جريدة والية ويسكنسن.  26

law-of-suspension-fights-kratz-da-http://host.madison.com/wsj/news/local/crime_and_courts/ex-التالي
.001871e3ce6c.html-836a-11e1-42e3-license/article_83cb14f2 

http://www.jsonline.com/news/wisconsin/103052699.html
http://host.madison.com/wsj/news/local/crime_and_courts/ex-da-kratz-fights-suspension-of-law-license/article_83cb14f2-42e3-11e1-836a-001871e3ce6c.html
http://host.madison.com/wsj/news/local/crime_and_courts/ex-da-kratz-fights-suspension-of-law-license/article_83cb14f2-42e3-11e1-836a-001871e3ce6c.html
http://host.madison.com/wsj/news/local/crime_and_courts/ex-da-kratz-fights-suspension-of-law-license/article_83cb14f2-42e3-11e1-836a-001871e3ce6c.html
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" دعوة ضد كارتز "، ثمانية منها ينطوي على 15قام مكتب العدل بوالية ويسكنسن بالتحقيق في 

امات جنائية ألن" النيابة العامة قد خلصت إلى أنه ال يمكن م تقم بأي اتهلجريمة جنائية تعريفية " لكنها 

 27".أن تثبت بما ال يدع مجاال للشك أنه ارتكب مخالفة محدد من القانون الجنائي

انتهك حقها في الحماية المتساوية بموجب الدستور أنه تقدمت الضحية بشكوى ضد كارتز بدعوى 

أن الرسائل نصية فقط  و مضمونها "غزلي"، و  غلى أساسسعي كارتز لرفض الدعوى،  28األميركي.

أنه بذلك في مأمن من الدعوى ألنه أرسلهم خالل فترة توليه منصب موظف عمومي.  رفض القاضي 

ف الدعوة ووجد أن كارتز " لم يثبت أن الضغط على ]الضحية[ لعالقة جنسية من خالل يصرتول ؤالمس

 كتابة ولحد  29مهنة و كيفية أداء عمله في النيابة العامة" الرسائل النصية غير المالئمة مرتبط بسلوك ال

هذه لم يتم الفصل في أي من قضية الحقوق المدنية أو قضية  مكتب تنظيم  "مجموعة األدوات"

 المحامين. 

                                                             
. متاحة علي 2011مارس  82د اتهامات جنائية الرسال " رسائل ذات محتوي جنسي" لوكيل النيابة السابق بوالية ويسكنسن. جيليان رايفيلد. ال يوج 27

 . /http://tpmmuckraker.talkingpointsmemo.com/kenneth-kratz/2011/03الرابط التالي 

. متاحة علي 2011ديسمبر  14محتوى جنسي" هو جزء من أداء وظيفته. جيليان رايفيلد. وكيل النيابة كارتز لم يثبت أن " ترسال رسائل ذات  28

الرابط التالي 

http://tpmmuckraker.talkingpointsmemo.com/2011/12/judge_former_da_has_not_established_sexting_was_
pa.php. 

29.*12919,2011 WL 615480 (E.D. Wis. Dec. 12,2011), at  -C-S.V. v. Kratz, No. 10  
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V.  االبتزاز  مكافحةلكيفية تقييم اإلطار المؤسسي

 الجنسي

لبالد ين أن اتوضح القوانوأن يكون قانون العمل. تحديد األحكام القانونية ذات الصلة فقط كيف يفترض يكشف 

ل كعرف قد اتخذت موقفا ضد هذا السلوك ، وأن األشخاص الذين تثبت إدانتهم يجب أن يعاقبوا. و كما ي

اإلطار فلجنسي. االقوانين هو أمر ضروري ولكنه غير كاف لمكافحة االبتزاز إقرارنوع ، أن القضايا ب المهتمين

از البتزكون مدعوما بإطار مؤسسي مع الموارد والقدرة على تلقي الشكاوى ومحاكمة االقانوني يجب أن ي

ل دون لتي تحوفعالة ضمن اإلطار القانوني. و تكمن العوائق ا إنصافالجنسي  وحماية المشتكين، وتوفير سبل 

 التطبيق الفعال للقوانين في هذه المجاالت األخري. 

 منولدولية، طنية واالقوانين الويتم من قبل شخص على دراية بأن بلدكم يمكن في حين أن تقييم اإلطار القانوني ل

جمع مهم أن تمن ال ومن مختلف القطاعات تشاركيةعملية اطارطار المؤسسي في إلجراء تقييم لإاألفضل أن يتم 

 تماعات معجاالقضاة لديهم القدرة على عقد فقطاع العدالة. ب كيفية النهوضالذين يفهمون في  االشخاصبين 

 المدعين العامين وغيرهم لمناقشة هذه القضايا والعمل على إيجاد حلول ممكنة.

، لفلبين، تنزانيابالتعاون مع الجمعيات الشريكة لها من القاضيات في او IAWJقادت الجمعية الدولية للقاضيات 

ية تشاور ت هعملعقدت القاضيا في الفلبين،فوالبوسنة والهرسك، أساليب مختلفة إلجراء هذا التقييم المؤسسي. 

 ة العامة،النياب المحاكم وأعضاء -بين مختلف القطاعات ممثلين من األركان الخمسة للنظام القضائي الفلبيني  

لتي يجب اعملية لتوثيق كل مرحلة من مراحل ال - ات المحليةوإنفاذ القانون، والمؤسسات اإلصالحية، والمجتمع

ئد موافي البوسنة والهرسك، تم عقدوأن تتبعها للحصول على اإلنصاف. االبتزاز الجنسي  ضحاياعلي 

مختلف  دن فيغيرها من المفي لمناقشة  االبتزاز الجنسي مع القضاة وأعضاء النيابة العامة، و مستديرةموئد

قشات مع مناو اتدونوأرضيات لعقد  كأدواتومواد تدريبية  تهادراسحاالت ل بلورةأنحاء البالد.  في تنزانيا، تم 

فهم و هو ال مهما كانت الطريقة لجمع المعلومات فالهدف في النهايةوالقضاة في مناطق مختلفة من البالد. 

  :التوثيق

 الرسمية الموجودة لتحقيق وسماع شكاوى االبتزاز الجنسي.  اآللياتا 

  سي من ز الجنزاضحايا االبت تمنع الحواجز القانونية واالجتماعية واالقتصادية، أو األخرى التي قد

 .انصاف فعال ومناسب الحصولعلى

A. تقديم شكوىالنظام الحالي ل 

يمكن أن وى. وعادة ما تكون هناك مسارات متعددة متاحة لضحايا االبتزاز الجنسي الذين يرغبون في تقديم شك

ارية اإلد اتراءاالجا، إجراءات مؤسسة الوسيط المدنية، االجراءات الجنائية،  االجراءاتاتشمل هذه المسارات 

 نيةن امكاترفع مفي حين أن هذه المسارات المتعددة قد  األخرى، أو عملية تسوية المنازعات في المجتمع.

األكثر  نصافالوصول إلى العدالة وتمكين الضحايا من اختيار أحد هذه المسارات التي من شأنها أن توفر اإل

يارات وات والخفهم وتوثيق مختلف الخطف عقيدا وشاقة.تبدو أكثر توهي قد تجعل أيضا عملية الشكوى وفعالية، 

 : اساليب تمكن االجراءات من تكون : هناك  تالبديلة تجعل من السهل تقييم ما إذا كان
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 اواضحة بحيث يفهم الناس كيفية الوصول إليه. 

 .مبسطة بحيث توفر عدالة سريعة وأكثر كفاءة 

 معدلة بحيث تتغلب علي العوائق 

   من الدعم والحماية للمشتكين.تقدم المزيد 

 

B. الحواجز أمام المحاكمة الفعالة لالبتزاز الجنسي 

حتى مع تحسين عملية الشكاوي فمن الممكن أن نجد هناك أسباب كثيرة 

تمنع ضحايا االبتزاز الجنسي من المضي قدما أو مترددين، عندما ال 

انصاف يتقدمون لألمام ، يعني أنهم غير قادرين على الحصول على سبل 

 فعالة.

في مدى الصعوبة التي يواجهها ضحايا االبتزاز الجنسي للتقدم  يجب التفكير

أمام  قضيتهمومع العلم أنهم قد يجدون أنفسهم ، إلى األمام و تقديم الشكاوى 

في مدى الصعوبة لتقديم الشكوى في الحاالت  كما يجب التفكير. المحكمة

 التالية :

 والدليل الوحيد من  -قع القوة إذا كان مرتكب الجريمة في مو

 المرجح أن تكون كلمته ضد كلمتها.

 .أن ال يكون هناك أي دليل على اإلصابة البدنية 

  المرأة لم تقاوم إلى أقصى درجة ممكنة، و لكن تم إخضاعها للقوة

القسرية للسلطة. وبالتالي، يمكن أن ينظر إليها على أنها 

 "وافقت".

  إجراءات  -وضع يمكنه من اتخاذ  أو يكون في -قد يهدد الجاني

 انتقامية.

 

وباإلضافة إلى هذه المخاوف الحقيقية جدا، قد تكون هناك عوائق أخرى 

 تحول دون مقاضاة فعالة لالبتزاز الجنسي ، بما في ذلك:

 الخجل والخوف من وصمة العار االجتماعية 

 عدم وجود معلومات حول مكان وكيفية الحصول على المساعدة 

 رة على دفع المصاريف القانونية أو الطبية أو غيرها عدم القد

 اية شكال لتتبعالالزمة و

  عدم وجود التعاطف والدعم من الشرطة والنيابة العامة، أو

 غيرهم ممن ال يأخذون االبتزاز الجنسي علي محمل الجد 

  نظم الخدمة االجتماعية التي تفتقر إلى الموارد الالزمة لتوفير

 نفاذ القانون.المساعدة الفعالة إل

 

قلة التبليغ عن  االبتزاز الجنسي واالعتداء 

لمجتمع الدولي. وخلص "يشكل تحديا ل

في المملكة   تقرير منظمة أنقذوا األطفال

أن االستغالل الجنسي  2008المتحدة عام 

واالعتداء ونقص اإلبالغ مشكلة مزمنة. تم 

تشارك في هذا التقييم عن طريق دراسة ال

من خالل منظمة  2008أجريت عام 

HAP  هناك  "."تشتكي أو ال تشتكيالدولية

عدة عوامل تفسر عدم اإلبالغ عن 

 تغالل الجنسي واالعتداء الجنسي:االس

 " أصبحت تجارة الجنس مقابل الغذاء أو

غيرها من األشكال من الحلول الحيوية 

للبقاء على قيد الحياة للسكان األكثر 

 ضعفا. ونتيجة لذلك فإن الناس ال تتكلم أو

خوفا من فقدان تقوم باإلبالغ عن االساءة 

 ...المساعدة المادية الالزمة
 

 "بالخوف من التبليغ أيضا  ويرتبط نقص

. يرفض ضحايا االعتداء وصمة العار

اإلبالغ عنه خوفا من التعرض للرفض أو 

  ..التمييز من قبل األسرة أو المجتمع.
 

 " واحد من العوامل المشتركة ضد اإلبالغ

التهديد من العقاب أو عن اإلساءة هو 

 ...االنتقام
 

 " يفتقر الناس إلى في معظم الحاالت

ادعاء عن حول كيفية اإلبالغ المعرفة 

 ...االستغالل واالعتداء الجنسيين
 

 " تشعر بالعجز عن الفئات الضعيفة

. يخشى اإلبالغ عن إساءة المعاملة

الضحايا أن السلطات لن تصدقهم، وأنهم 

لن يتلقوا الدعم من األسرة أو أنهم 

سيحرمون من الوصول الفعلي إلى 

 ...مديري المنظمة التي يعمل بها الجناة
 

موقع األمم المتحدة . الحماية من االستغالل 
الجنسي واالعتداء الجنسي من قبل األشخاص 

 العاملين في األمم المتحدة والمرتبطين بها.
http://www.un.org/en/pseataskforce/o

verview.shtml 

  

http://www.un.org/en/pseataskforce/docs/no_one_to_turn_under_reporting_of_child_sea_by_aid_workers.pdf
http://www.un.org/en/pseataskforce/docs/to_complain_or_not_to_complain_beneficiaries_perceptions_of.pdf
http://www.un.org/en/pseataskforce/overview.shtml
http://www.un.org/en/pseataskforce/overview.shtml
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لمؤسسي في اإلطار ا إمكانياتللحصول على قائمة من الحواجز التي ستساعدك على تقييم  Cانظر الملحق 
 لعقاب.امن يفلتون بلدك لدعم الضحايا الذين يقدمون شكاوى االبتزاز الجنسي  وضمان أن الجناة ال 

 

 دون أنهميعتق من الغريب أن نجد أن الضحايا في ضوء هذه العوامل الشاقة والمعقدة، والنظامية، فإنه ليس

 لفساد أوحايا لالضحايا يعتبرون أنفسهم ض تعليهم ذلك بأي شئ. سواء أكانيعوداذا ما تقدموا بالشكوى فلن 

 قضيةأن  إدتوجيه االتهام لشخص في السلطة هو اقتراح محفوف بالمخاطر. .ف نوع الالعنف القائم علي 

 واألدلة المادية، والخوف من االنتقام هي مخاوف كبيرة.المصداقية، وغياب الشهود 

هل قاومت  -في االبتزاز الجنسي  المنظور لدور الضحيةوالذي يزيد من تعقيد قرار تقديم الشكوى هو 

 الضحية أو خضعت أو هي التي بدأت االبتزاز الجنسي؟

  اومتقي التي بتزاز الجنس. من جانب, ال يمكن اتهام ضحية االخدمات جنسية رفض تقديم : المقاومة 
 ا فشلعلي أنها بدأت أو شجعت أو وافقت علي ممارسة الجنس مقابل المنفعة. من ناحية أخرى، إذ

و  الشخص في السلطة للحصول على أي مصلحة جنسية , يمكن أن تؤخذ الشكوى علي نحو أقل جدية
 ينظر للمعتدي عليه أنه لم يلحق به أي ضرر.

 
لرشوة امحاوالت ابتزاز فوجهة نظر المجتمع المختلفة علي الجنس والمال. يعكس فهذا ، فمن جهة 

يكون الوضع  ال. ولكن عندما يتعلق األمر بالجنس، أمالمالية تكون مدانة سواء نجحت هذه المحاوالت 
ر ربما الضحية هي التي شجعت مسبقا , وربما كان الدافع وراء ذلك هو الشعو :أكثر غموضا 

رفضت  لو  ذا سيحدث كادىو ما، امرأة ودرجال لمحاولة كسب لمكن توجيه اللوم لالرومانسي، ال ي
ضوع ار للخحين يتم االجبالمرأة ؟ هذه األعذار تتجاهل الضرر النفسي الكبير في كثير من األحيان 

ء فض شيرا قبل شخص في موقع السلطة والثقة، و الذي بدوره  يملك سلطة منح أو  لالبتزاز الجنسي
 إليه الضحية.تحتاج 

 
   "رية لطة القسإذا رضخت الضحية إلى الس .على للخضوع لتقديم خدمات جنسيةالخضوع: "الموافقة

 وم الضحاياقد يل إذكراه البدني. علي أنها وافقت علي الجنس باعتبار عدم وجود اإلاليهافإنه يمكن النظر 
ندما عوصمة العار االجتماعية من  أكثرأنفسهم لعدم المقاومة، ويشعرون أكثر بالخجل، ويخشون 

 دون استخدام القوة المادية. يخضعون لالبتزاز الدنسي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قت على رأة وافالم على أن، عموما يلجأ الدفاع  إلى القول االعتداء الجنسيعندما يكون التركيز على 

 تمت ن أوم مداني، وإذا كان النشاط توافقي، فال ينظر للمرأة أو الرجل علي أنهةالجنسي الممارسة

افقت ن الضحية والدفاع القول بأقبيل ، فليس من الفساد الماليعندما يكون التركيز على  ومحاكمتهم. 

  على الرشوة، و قوانين الفساد تجرم كل من دفع أو أخذ الرشوة.

 
 حيةالض إلىينظر أن المرجح من هفإن مختلف، بشكل والمال الجنس يعامل تمعالمج ألن
 لبلط تستجيب الضحية التي   على – مختلف بشكل  الجنسية الرشوة لبلط  ترضخ التي

 الضررف  والقانون المجتمع، قبل من واا نفسه قبل من -سواءالعار، وصمة.  مالية رشوة
 من لقانونية،ا المساءلة والمالية الرشوة عن كثيرا لفتخت الجنسية بالرشوة المرتبط النفسي

     .المال علي ينطوي األمر كان إذا أكبر تكون قد أخرى، ناحية
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 .م على على الرغم من أن كال من الدافع والمستفيد من الرشوة ينظر إليه البدء: تقديم الرشوة الجنسية
ين، فان المدعي العام، اعتمادا على القوان أنهم تحت طائلة المسؤولية وعرضة للمالحقة القضائية،

، 30أحكام مختلفة بالرشاوى والذين تدفع لهم تحت اإلكراه بالذين يبادرون معاقبة  والمحكمة، يجوز لهم
يحصلون على شيء أولئك الذين يحصلون على مكاسب غير مستحقة من دفع رشوة وأولئك الذين و

 32أولئك الذين يسعون إلى إدامة وإخفاء الفساد وأولئك الذين يتعاونون في فضح ذلك.و 31يستحقونه، 
 

ر ادتطاعت بعض المحاكم أن تميز في مقعلي األقل اسالقوانين والسياسات الوطنية تختلف، و لكن 
وى، غير المرغوب فيها، التهمة )ليس دفاعا كامال، ولكن تمييز( بين أولئك الذين يقدمون رشا

و ترى الجمعية الدولية للقاضيات أن  33 وأولئك الذين ينضمون إليها على أيدي المسؤولين الفاسدين.
بعرض  يبدأهذا تمييز مهم في حاالت االبتزاز الجنسي. إذا كانت المرأة )أو في هذه الحالة. رجل( 

نفس النوع من الفساد مثل الشخص الذي يقدم  خدمات جنسية مقابل فائدة، فإنه / انها يكون قد انخرط في
رشوة مالية، وإنه / انها يستحق أن يعامل بنفس الطريقة.وعالوة على ذلك، في كلتا الحالتين، في حال 

 قبول الرشوة، فإن الشخص الذي يقبل الرشوة يكون أيضا تحت طائلة المسؤولية.
 

أو  في إحدى الجامعات، كمدرسسواء   من ناحية أخرى، إذا كان الشخص يقوم فقط بأداء وظيفته
ة للحصول على تأشيرة، أو رخصة ، أو أي منفعة أخرى، و عندما يقوم شخص ما في السلط طالب

ية"، ا "ضحبالضغط  لممارسة الجنس كجزء من تبادل المقايضة، تعتقد الجمعية الدولية للقاضيات أنه
 تحرش الجنسي ضحية.تماما كما يعتبر الشخص في الموقف أقل قوة في قضية ال

 
 
 
 
 .لسلطةبامسائل متعلقة  
 
 
 

القانون بحيث يمكن للشخص في موقف الضعيف أن يحاكم بتهمة  تفسيرمن الناحية العملية، إذا تم 
مثل هذا النوع سيكون مثبطا جدا من ضحية" الالجنس، فان" ممارسة الطلب على في  المشاركة

                                                             
و  على الرغم من أن اإلكراه هو دفاع معترف به في تهمة السلوك اإلجرامي، فالدفاع يكون متاح بسهولة أكثر عندما يكون شكل من أشكال القسر 30

لى وقائع بتعاطف عا  ظر إليهالتهديد بالقتل أو األذى الجسدي. ما إذا كان ضرر نفسي أو اقتصادي أو غيرها من األشكال غير المادية لإلكراه سيتم الن

 معينة، والقانون الواجب التطبيق، والمحكمة.

لى معاملة في تعريف الفساد، منظمة الشفافية الدولية "تفرق بين وفقا لحكم "الفساد و" ضد حكم 'الفساد. دفع تسهيالت  حيث يتم دفع رشوة للحصول ع 31

ذا المصطلح األخير، من ناحية أخرى، هو الرشوة التي تدفع للحصول على خدمات تفضيلية في شيء ما هو مطلوب بحكم القانون من المتلقي للرشوة، ه

ابط التالي يكون المتلقي للرشوة محظور عليه القيام بها وفقا للقانون. "منظمة الشفافية الدولية" األسئلة المتداولة حول الفساد " متاحة علي الر

.  http://www.transparency.org/news_room/faq/corruption_faq#faqcorr1 

في  على سبيل المثال، الفصل المتعلق بالرشوة في القانون الجنائي التحاد البوسنة والهرسك ينص علي " إن مرتكب جريمة جنائية المشار إليها 32

هذه المادة و الذي يعطي الرشوة بناء علي طلب شخص مسؤول أو مسؤولة في االتحاد، بما في ذلك أيضا شخص مسؤول أجنبي، من  2و  1الفقرتين 

. 2003أغسطس  1(، 3) 380وتقارير جريمة جنائية قبل أن يتم كشفها , فإنه قد يتم االفراج عنه" القانون الجنائي التحاد البوسنة و الهرسك، المقالة 

 _pdf03_36http://www.tuzilastvobih.gov.ba/files/docs/zakoni/FBH_CRIMINAL_CODE..لرابط التالي متاحة علي ا

( ) "نعتقد أنه إذا كان موظف حكومي يهدد 1966سي آي آر.   F.2d 395،2D( 20-401 365نظر على سبيل المثال، الواليات المتحدة. باراش،  33

لكن على وثل اإلكراه مكامال  خسائر اقتصادية خطيرة إال إذا دفعت إلعطاء المواطن حقه،  يحق لألخير أن لجنة التحكيم لدينا في هذا، ليس بوصفه دفاعا

 النية المحددة الالزمة الرتكاب الرشوة ".(.

http://www.transparency.org/news_room/faq/corruption_faq#faqcorr1
http://www.tuzilastvobih.gov.ba/files/docs/zakoni/FBH_CRIMINAL_CODE_36_03.pdf
http://www.tuzilastvobih.gov.ba/files/docs/zakoni/FBH_CRIMINAL_CODE_36_03.pdf
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لو وافق ضابط الشرطة على عدم اعتقال امرأة إذا أنه ، على سبيل المثالفلنفترض للتقدم بالشكوى. 
صغيرة و خائفة و في مكان غير آمن وحدها في الليل و تقوم  فهيوافقت علي كشف صدرها له. 

. و في اليوم التالي تشعر باألسى إلى حال سبيلهابعرض نفسها ثم يطلق الشرطي سراحها و تذهب 
في مثل هذه الحالة، يجب أن تكون هناك مرونة في عدم  و تريد أن تبلغ عن الحادثة الي رؤسائه.

ضابط الشرطة الفاسد الذي يرتكب" االبتزاز" علي ضحية كانت خائفة هو فمقاضاة مقدم الشكوى. 
يكون للضحية ما إذ رضخ إلى االبتزاز. تالتي ا الضحيةمن  -والعقوبات الجنائية  - بالمتابعةأجدر 

 -ا تعرف جيدا أن الشرطي فاسد )أو أنه لم يكن طلب ذلك (و أنه - يكفي من األسباب للخوف 
 لعدم وجود الشجاعه الختبار مدى استمرارية الفساد.  وربما يمكن التماس العذر لها 

 

بول لتماس وقون االفساد ال يمكن أن يزدهر إال إذا كان الناس في السلطة يعتقدون أنهم يستطيع
يع جشفمن المهم ت إلنهاء االبتزاز الجنسي ،والعقاب.  الرشوة المالية والجنسية مع اإلفالت من

من أجل  وذهميستغلون نفودعم الضحايا الذين هم على استعداد للمضي قدما وفضح أولئك الذين 
 .المنفعة الشخصية واإلشباع الجنسي
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VI.  وتغيير السلوك تغيير المواقف 

 
لمحدد اذا النوع يساعد على تسليط الضوء على ه ،جنسي االبتزاز ال بالتعبير المناسب أي ، تسمية المشكلة إن 

غير ،  فة المطافي نهاي، وجعلها  ة، عمن سوء المعاملة، والقضاء على العوائق التي تحول دون المقاضاة الناج
لى الجنس للحصول ع واستغاللها  الذين يسيئون استخدام سلطاتهمو في السلطة  من طرف المتواجدين  مقبول

 صول على المال . ولكنها ليست سوى خطوة أولى.كما هو الح

د أنه يوجوتصرف خاطئ، بمثابة وأنها  تغيير المواقف يعتبر تحديا يتطلب أن يدرك الناس وجود المشكلة، ف
ئعا ، كان شامثل االبتزاز الجنسي، ك التحرش الجنسي فوفر قانون التحرش الجنسي توازي مفيد.  عالج متاح.

. ن العملف الهجوم وتمييز السلوك في مكايوصتلوذلك اغة مصطلح "التحرش الجنسي" قبل فترة طويلة من صي
و قوانين أ وجود ولكن كانت هناك حاالت قليلة تقدم من هذا السلوك ألنه لم يدرك الناس عالجا. وهذا يعكس عدم

قيمة  لل منقالذي سياسات تعالج على وجه التحديد هذا السلوك. ومع ذلك، فإنه يعكس أيضا الموقف التمييزي 
صابات إنه أي عوخاصة عندما ال ينتج  -الضرر الذي تعاني منه المرأة من االهتمام الجنسي غير المرغوب فيه 

 جسدية.

عمل كن القبل وضع قوانين وسياسات التحرش الجنسي، كان عادة االهتمام الجنسي غير المرغوب فيه في أما
 ن تصرفاته و نمن خالل طريقة لبسهالمشاكل  ن على أنفسه جلبن هن اللواتي  على ان النساءكثيرا ما يوصف 

س لها أي لمرأة ليوالذي يمكن أن يقابل دائما بالرفض إذا كان كانت ا وليس ضررا،   بمثابة مغازلة, وأنه كان 
 في الرجل الذي يهتم بها. رغبة 

فضح و تسمية ففي مكان العمل،  و بنفس الطريقة التي أدت تسمية وفضح التحرش الجنسي إلى تغييرات كبيرة
دون قدما االبتزاز الجنسي هي الخطوة األولى نحو تغيير المواقف التمييزية التي تسمح لهذا السلوك أن يمضي 

   تحداي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أهم ما يمكن القيام به، وما  ي/، عليك أن تقررن/وتختلف ظروف كل بلد، وبعد تقييم الفرص والعقبات في بلدكم
 الممكن، وأفضل السبل لتخصيص الوقت، والطاقة، والموارد.  هو

 لراهنفي حلقة نقاش حول االبتزاز الجنسي أشار ضابط شرطة الي التفاوت في الوضع ا

 نزلي.المفي بلدته مقارنة بما كان قبل ذلك عندما عقدت مناقشات مماثلة حول العنف 

د انه تعتق وأشار إلى أنه في ذلك الوقت، لم تكن هناك حاالت للعنف المنزلي، والناس لم

ت العنف حالة من حاال 20كان هناك مشكلة في مجتمعهم. اليوم، لدينا في المجتمع نحو 

منذ  وجوداأن هذا العنف المنزلي لم يكن م معنى ذلك المنزلي سنويا. كما أشار أنه ليس

. الجهاولكن فقط أن الناس لم يكونوا على علم بهذه المشكلة ولم يدركوا ع سنوات 10

تيجة نوأعرب عن أمله في أن الشروع في هذا النقاش حول االبتزاز الجنسي سوف يحقق 

 .                     .                                                               مماثلة
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ن، الفلبيوفي البوسنة والهرسك،  هناك العديد من الطرق إلشراك وتثقيف اآلخرين حول االبتزاز الجنسي. 
اة ع القضورش العمل والموائد المستديرة، وحلقات دراسية تدريبية م وتنزانيا، نظمت جمعيات القاضيات 

فع مستوى ها لرعامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وممثلي المنظمات غير الحكومية، وغيروالمدعين ال
 لتلبيةة الالزماالستراتيجيات   ميصموتم ت والوعي حول االبتزاز الجنسي ووضع استراتيجيات لمكافحته. 

 االحتياجات المحلية

  ك خارج موظفين في سل اأفراد تشمل بعد أن أصبحت على بينة من وضع االبتزاز الجنسي التي
راكز مفي المحاكم،نظمت القاضيات التنزانيات ندوات للعاملين غير القضائيين في جميع  القضاء

 إذا ام بهجب القييوماذا  لالبتزاز الجنسيلالمحكمة العليا في البالد لتثقيفهم حول حقهم في عدم التعرض 
 واجهت ذلك.

 ليه ا توجهيكأول مكان  -أصغر وحدة سياسية في البالد  -رانجاي وركز القضاة في الفلبين على دور با
لتعامل جاي لضحايا االبتزاز الجنسي للمساعدة. ونظموا ندوات تهدف إلى بناء قدرات القادة في باران

 مع شكاوى االبتزاز الجنسي بصورة أكثر فعالية .
  دمة خالمحليين بوضع إعالن في البوسنة والهرسك،قامت جمعية القاضيات هناك مع أحد الصحفيين

 عامة تهدف إلى تثقيف أكبر للجمهور العام حول االبتزاز.
 

ف ير المواقي تغيفمن المهم عدم إغفال الدور الذي يمكن أن تقوم به القواعد األخالقية وقواعد السلوك المهني 
عمال هذه است يشكل إساءة والسلوك. هذه القواعد والقوانين تساعد على تثقيف هؤالء الناس في السلطة حول ما

ير غعتبر يالسلطة، وخلق ثقافة تدين أو تبغض سلوكيات معينة. في الواليات المتحدة، على سبيل المثال، 
لك، فإن كون لهم أي عالقة جنسية مع طالبة. ونتيجة لذتأن  للمدرسينأخالقي، و غير مهني، وغير الئق 

زاز ن االبتأ يعنيتجنب الظهور بمظهر غير الئق. و هذا ال غالبا ما يذهبون إلى أبعد من ذلك في  المدرسين
ون ن التي يكي البلداالسلوك في البيئة التعليمية. ف هذاوجود بيئة قوية تدين نظرا لالجنسي ال يحدث أبدا و لكن 

ندما ع ى اآلن.دة حتفيها االبتزاز الجنسي أكثر انتشارا في المؤسسات التعليمية، هذه الثقافة قد ال تكون موجو 
 بار ين االعتاالخذ بعمهم جدا من ال, يكون  مدرستسعي طالبة للمساعدة عند تعرضها للضغوط الجنسية من قبل 

يغض قد  خاطئ أو أن ذلك الشخص االبتزاز الجنسي سلوكا يعتبرمساعدتها وهل الشخص الذي تسعي الطالبة 
 لمناهضةمن اجل السلوك المهني، و طبقت إذا صيغت القواعد األخالقية وقواعد اف. المدرسبصره عن سلوك 

شوطا  عناقط نكون قد في االبتزاز الجنسي ، وبذلك سوف واستغاللها واإلنصاف ضد إساءة استخدام السلطة 
 -هني ك المطويال نحو التأكيد علي أنه لن يتم غض النظر عن سلوكيات المسؤولين المتهمين بانتهاك السلو

  أو غيرهم. كانوا مدرسينسواء  
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فضح وإنهاء االبتزاز الجنسي سوف يستغرق وقتا طويال ، ولكن هناك  
الكثير الذي يمكن القيام به في كل بلد لتعزيز هذا الهدف. بعض 

 يمكن عالجه. والتجاهلالمشاكل التي تحددها يمكن حلها

  الخبار الناس عن كيفية إبالغ  منشوراتتطوير بلورة ويمكن
 الشكاوي

 لشكوى.يمكن تبسيط إجراءات ا 
 .يمكن تصحيح سوء الفهم لمتطلبات اإلثبات 
 يمكن تحسين حفظ السجالت 

 
ومن خالل معالجة وإزالة كل الحواجز التي من شأنها في نهاية 

 المطاف أن يتحقق الهدف على المدى الطويل بشكل منهجي.

 

  

القيام بها  خمسة أشياء يمكنك

االبتزاز و انهاء  فضحلتسمية و 

 :الجنسي

 

  الحديث عن االبتزاز .1
االبتزاز يتغذى على الصمت؛ انتشار 

التحدث الى شخصين و  يجبالمعرفة. 
اطلب منهم التحدث الى شخصين اخرين. 

الحفاظ على السلسلة المستمرة.

 المشكلة العمل على تسمية  .2
كون من ي -االبتزاز الجنسي  -بدون اسم 

الصعب رفع مخالف للخروج من عالم 
 التي نعرف عنها و نتقبلها األشياء السيئة 

بشكل سلبي باعتبارها نهج العالم أجمع ، و 
الي عالم األشياء التي لن يمكننا التعامل 

 معها أو نسعى إلى تغييرها.

المزيد عن االبتزاز  معرفة .3

 الجنسي.
بمجرد أن تعرف أكثر عن االبتزاز 

، سوف ترى كيف هو منتشر بشكل الجنسي
جمع وتبادل المعلومات حول  فيجبكبير.

بزيارة مواقع القيام االبتزاز الجنسي. 
االنترنت للناجين من االعتداء الجنسي من 

 قبل أشخاص في السلطة.

بدراسة اإلطار القانوني القيام  .4

 الحالي
اإلطار القانوني  تناولتقييم مدىيجب 
زاز الجنسي. هل االبت لمكافحة  ن/لبلدكم

 تغطي قوانين 
التحرش الجنسي حاالت عدم العمل؟ هل 

قوانين الفساد تغطي الضرر غير المالية أو 
هناك تمييز ؟هل قوانين االغتصاب تغطي 
   اإلكراه الذي ال ينطوي على القوة البدنية؟

اهتمامات الجنسين السائدة في  .5

 -جهود مكافحة الفساد 

 والعكس بالعكس.
ي العمل في مجال حقوق سواء كنت ف

المرأة أو جهود مكافحة الفساد، والتركيز 
 /على العالقة بين االعتداء الجنسي والفساد 

هذا هو المجال الذي يزدهر فيه  -والرشوة 
االبتزاز الجنسي.
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VII. أسئلة شائعة 

 

لماذا يهم جدا ما اذا كنا نسمي 

 إساءة استخدام السلطة

"االبتزاز الجنسي"  ـب هاواستغالل

 أو شيء آخر ؟

 تسميةف. كلمات تعبر عنها المسائل التي ليست لدينا لها  -أو نناقش -من الصعب أن نتصور 
وات سيجعل من السهل الضوء على المشكلة واتخاذ خط -االبتزاز الجنسي  -هذه الظاهرة 
 للتصدي لها.

عندما أنظر على شبكة اإلنترنت، 

لالبتزاز  أرى تعريفات أخرى

 هل هي خاطئة؟ الجنسي. 
بين  وهي كلمة تجمع -مصطلح "االبتزاز الجنسي"  IAWJصاغت الجمعية الدولية للقاضيات 

جنس. تزاز الالبواستغاللها ألنه يلتقط وينقل جوهر إساءة استعمال السلطة  -الجنس واالبتزاز 
 تستخدمو -لرشوة الجنسية" "االبتزاز الجنسي" أو "ا -يمكنك العثور على أي مفردات أخرى  

ألنه  ط بالضبيحدث هذا فالبتزاز الجنس. ومع ذلك، واستغاللهالوصف إساءة استعمال السلطة 
بتزاز : االتسميته مفردات الشائعة لهذا النوع من اإلساءة ولذلك من المهم جدا أن لل وجودال

 الجنسي.

ولة وسيلة جذابة لوصف محا"االبتزاز الجنسي" يستخدم ك يمكنك أيضا أن تجد أن مصطلح 
نبغي ة، ويالبتزاز المال من خالل الكشف عن عالقة جنسية. وهذا هو معنى مختلف تماما للكلم

 از. عدم الخلط بينه وبين الحاالت التي يستخدم فيها الجنس بدال من المال في االبتز

هل جميع حاالت االبتزاز الجنسي 

 اناث؟ 
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ي  ذكورللفيمكن نساء والعديد من الجناة هم من الذكور، بينما العديد من الضحايا هم من ال
الذي يدير ومدرب كرة قدم جامعي فبتزاز الجنسي. اللوعرضة أيضا أن يكونوا ضحايا 
لبرنامج اأحد الشباب كشرط للبقاء في  تجاه ةعمليات ابتزاز جنسيب قاممعسكر تدريب مشهور 

 والحصول على الفرصة للمشاركة الرياضية. 

 يقوم باالبتزازالشخص  إذا كان

الجنسي من خالل خداع الضحية عن 

سلطته، هل هذا يعتبر ابتزاز 

 جنسي؟
 يمكن ان، والشخص ال واستغاللها يشمل االبتزاز الجنسي علي إساءة استعمال السلطة

ف نه سوأسلطة ال يملكها. إذا كان الرجل يتمثل في شخصية موظف كبير و يقول للمرأة يستغل
ا ن مذنب. فإنه قد يكوضاجعتهلحصول على شقة مدمجة في برنامج الحكومة اذا يساعدها على ا

 بارتكاب الغش أو حتى االغتصاب عن طريق االحتيال، ولكن ليس االبتزاز الجنسي. 

إذا تلقت امرأة المال مقابل 

الجنس، هل تعتبر تلك 

 ابتزاز جنسي؟ "المقايضة" 
ي، ولكن عنصر أساسي من االبتزاز الجنس ، ة مقايضة الجنس في مقابل فائدفليس بالضرورة. 

ل ستعمااليس الشرط الوحيد. لكي يتشكل االبتزاز الجنسي ، يجب أيضا أن يكون هناك إساءة 
في  . وبالتالي، إذا وافقت المرأة على ممارسة الجنس مع شخص غريبواستغاللها السلطة

ذا ه. ألن ليس االبتزاز الجنسيمقابل مبلغ من المال، قد يكون ذلك في نطاق الدعارة، ولكن 
ستخدام افإنه ال يسئ وبالتالي  ،المرأة في مواجهته معلسلطة ا مركزالشخص الغريب ليس في 

 ممارسة الجنس معها.  عمليةاأي سلطة هنا في 

المرأة عن  قدمتإذاالعمل ما 

من أجل  ةالجنسي الخدمةطيب خاطر

الحصول على شيء وقالت انها 

في موقع تريد هذا من شخص ما 

هل هذا يعد ابتزاز  -السلطة 

 جنسي؟
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مس م يلتلفي قضية الفساد، إذا قبل المسؤول الرشوة النقدية، فليس من الدفاع القول بأنه 
 ا كانالرشوة. كما أنها ليست دفاعا أيضا عند القول بأن الشخص دفعها عن طيب خاطر. إذ

جب يا ال مثل تهمة الفساد. وأيض اإلغراء رسمي أو مجرد قبول الرشوة، فإنه ال يزال يعاقب
ساءة اد وإأن يختلف عندما تكون العملة هي الرشوة الجنسية أو المال. هو ال يزال يعتبر فس

ها ن شأناستخدام السلطة لقبول صالح الجنسي في مقابل ممارسة السلطة الرسمية في وسيلة م
ضعف يشكل من أشكاله  أن تعود بالنفع على الشخص الذي قدم صالح الجنسي. الفساد في أي

 -رشاوى ون الأي مجتمع قائم علي سيادة القانون. وأنه من المهم أن نؤكد أن أولئك الذين يقبل
 ال يجب أن يهربوا من العقاب.  -أيا كان نوعها 

عامل قد ي ما إذا كان الشخص الذي قدم رشوة أيضا يستحق العقاب فهي مسألة منفصلة. القانون
امل لى دفع رشوة بطريقة مختلفة عن أولئك الذين شرعوا في التعأولئك الذين أجبروا ع

أو علي  بولهابالرشوة. و مع ذلك فإن الناس غالبا ما تقدم الرشوة علي اعتبار انها سوف يتم ق
انت ك إذا ولكن ال تزدهر إال األقل تكون متوقعة منهم. تشجع ثقافة الفساد علي هذا السلوك 

لوضع  لعامة،االرشاوي التي يتم تقديمها. و من وجهة نظر النيابة الناس في السلطة أيضا تقبل 
ألساسي يجب أن يكون التركيز ا -أو أي شكل آخر من أشكال الفساد  -حد لالبتزاز الجنسي 

 على االعتداء على الشخص الجاني في السلطة.
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VIII. ملحق الموارد 

 A ملحق

 

 البداية قائمة
 اء االبتزاز الجنسيوإنه فضحالمشاورات األولية لتسمية، و 

 

 المشاورات األولية:ب القيام_
 ر من ستوجه اليه الدعوةاقريجب اتخاد _

 القضاة_
 نون القضائيوالموظف_
 أكاديميون_
 النيابة العامة_
 شرطة_
 المنظمات غير الحكومية / منظمات المجتمع المدني_
 مسؤولون التصحيح_
 مقدمي الخدمة االجتماعية_
 آخرون_

 توجيه الدعوات _
 االجتماع مكانتحديد _

 

 :الجنسي االبتزاز تسمية_
 االبتزاز الجنسي. بمعنى المشاركات والمشاركينعلى درايةتأكد من أن جميع 

  القسم األول "ما هو االبتزاز الجنسي؟" والقسم السابع "أسئلة مكررة".  ي/انظر 

 

 :الجنسي االبتزاز فضح_
 هاالقاء الضوء علي المشكلة. ماهي األسئلة التي يجب أن تسأل

 هل فشلت النيابة العامة في رفع دعاوى؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، نسأل:_
لممكن ل من االقوانين غير كافية؟ إذا كان األمر كذلك، هل هناك قوانين قائمة التي ال يزا هل _

 استخدامها، على الرغم من أنها ليست مثالية؟
         ي/انظر ( قائمة القوانين القائمة، الملحقB) 

ل ي محمقوانين كافية و لكن تفشل النيابة العامة في رفع الدعاوي العامة علهل ال_
 الجد؟

 التهم؟في هل الشرطة تتقاعس عن التحقيق _
 هل تخاف الضحايا من التقدم لألمام و الشكوي؟_
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 هل هناك عوائق اجتماعية أو إجرائية؟_
               الملحق ،القانون تطبيق دون تحول التي الحواجز قائمة ي/انظر (C) 

 
 :الجنسي االبتزاز إنهاء_

على سبيل  بوضع خطة عمل مناسبة لنقاط القوة واالحتياجات التنظيمية أو الفردية الخاصة بك. ي/قم
لخدمة ااألكاديمي بوضع جدول أعمال البحوث؛الشرطة قد تقوم بعمل إعالنات  المثال،يقوم الشخص 

ي غير حكومية قد ترغب في اقتراح تغييرات فالعامة أو التحدث إلى أطفال المدارس. منظمة 
 التشريعات أو أدلة القواعد.

               الموارد المتاحة، الملحق  ي/انظر(D) 

 B ملحق

 

 القائمةنين واالق قائمة
 

لكن و ة. سوف تختلف القوانين في كل بلد، و القائمة أدناه ليس المقصود بها أن تكون شامل
النسبة بأهميتها في مختلفة من القوانين التي يجب أن يعاد النظر تسليط الضوء على أنواع 

ما بة واسعة لمعرفة ما إذا كانت اللغة القانوني يجب التحققفي كل حالة، فلالبتزاز الجنسي. 
لنيابة اعضاء يكفي لتشمل االبتزاز الجنسي. و إذا كان قد تم تفسير اللغة عن طريق المحاكم وأ

على  مسؤولين في قرار أو مرسوم، أو مذكرة، و التي قد تساعدكالعامة، أو غيرهم من ال
 تحديد تطبيقها على االبتزاز الجنسي.

 
 

 القوانين الوطنية .1
 

دمة لمستخ. هناك مصطلحات متعددة لألشكال من الفساد، والمصطلحات اقوانين مكافحة الفساد_
فساد ائم الء الشائعة لجرفي بلد معين قد ال تكون هي نفسها التي تستخدم في بلد آخر. األسما

 تشمل، ولكنها ال تقتصر على:
 إساءة استخدام السلطة_
 الرشوة_
 الفساد_
 اإلكراه الجنائي_
 االبتزاز_
 القمع الرسمي_

 

 . وتوجد أحكام مكافحة التمييز عادة في:قوانين مكافحة التمييز / التحرش_
 التي تعطي الحق في: األحكام الدستورية 
 انونالحماية المتساوية أمام الق_
 عدم التمييز على أساس الجنس_
 المساواة عموما_
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 ي:ييز ف، أو ما شابه ذلك التي تمنع التمالقوانين واألنظمة واألوامر التنفيذية 
 مكان العمل_
 البيئات التعليمية_
 مسائل السلطة العامة، والحكم، أو التعاقد العام_

 

ي مدني التنون الائية أو القا. األحكام الجنالقوانين المناهضة للعنف القائم على نوع الجنس_
 تنطبق على السلوك الجنسي تشمل ما يلي:

 االعتداء الجنسي / هتك العرض_
 االغتصاب_
 التحرش الجنسي في مكان العمل_
 التحرش الجنسي في األوساط التعليمية_
 االتجار بالبشر ألغراض جنسية_

 

 

 الدولي القانون .2
 

محلي، نون الية هو، في حد ذاته، مسألة القاأن وضع القانون الدولي في المحاكم المحل ي/الحظ
المحاكم  أنأوال لتقييم إمكانية تطبيقه في المحاكم في بلدك.. حتى لو  ين/لذلك سوف تحتاج

ن ثير مالمحلية الخاصة بك ال تشعر بأنها ملزمة بموجب القانون الدولي، فإنه يمكن في ك
دولية. ير الاص بك بما يتفق مع المعاياألحيان أن تستخدم لدعم السلطة األخالقية للموقف الخ

 :طرفا في هذه االتفاقيات الدولية ن/بتحديد ما إذا كان بلدكم ولهذا فيجب القيام

 . االتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد تشمل ما يلي:مكافحة الفساد_
  

 (:2004اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة )_
تدابير يجب علي كل دولة طرف أن تعتمد تدابير تشريعية و: "تجريم الفساد 8.1المادة 

( أخرى قد تكون ضرورية لتجريم األفعال التالية، عندما ترتكب عمدا: . . )ب
 مزية غير، بشكل مباشر أو غير مباشر، موظف عموميالتماس أو قبول من جانب 

ك ذل ، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوممستحقة
 " )تمالقيام بفعل ما في نطاق واجباته الرسميةالموظف بفعل ما أو يمتنع عن 

 .اضافة التأكيدات(
 

 (:2003) الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية_
 : "يجب علي كل دولة طرف أن تعتمدرشوة الموظفين العموميين الوطنيين 15المادة 

ندما لتجريم األفعال التالية، ع تدابير تشريعية وتدابير أخرى قد تكون ضرورية
و ، بشكل مباشر أموظف عموميترتكب عمدا: . . )ب( التماس أو قبول من جانب 

 ، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أومزية غير مستحقةغير مباشر، 
 ى أداءالقيام بفعل ما لدكيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن 

 .)تم إضافة التأكيدات( "جبات الرسميةوله أو لها الوا
 

 (:2003) الفساد ومكافحة لمنع األفريقي االتحاد اتفاقية_
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  والجرائم "هذه االتفاقية تنطبق على األفعال التالية من الفساد :4.1المادة 
 ذات الصلة:

a.  أي قبول، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل موظف عمومي أو أي
نقدية، أو أي منفعة أخرى، مثل هبة او شخص آخر، أي سلع ذات قيمة 

خدمة او وعد او ميزة لنفسه أو لصالح شخص آخر أو كيان، في مقابل 
 ...الحصول على أي فعل أو امتناع عن فعل في أداء مهامه العام

c.  ي أأي فعل أو امتناع عن فعل في أداء واجباته من قبل موظف عمومي أو
علي فوائد لنفسه أو  شخص آخر لغرض الحصول بطريقة غير مشروعة

 .ضافة التأكيدات(إ)تم  لصالح طرف ثالث ... "
 

 (:2001) الفساد مكافحة بروتوكول. أفريقيا لجنوب اإلنمائية الجمعية_
  د التالية"هذا البروتوكول ينطبق على أفعال الفسا أعمال الفساد: 3.1المادة: 

a.  شيء  ، من أيموظف عموميقبول، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل
 ميزة او منفعة أخرى، مثل هبة او خدمة او وعدذي قيمة نقدية، أو أي 

 لنفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، مقابل فعل أو امتناع عن فعل في
 ...أداء مهامه العامة

c.  موظف عموميمن قبل  أداء الواجبأي فعل أو امتناع عن فعل في 
الح طرف لنفسه أو لص فوائدلغرض الحصول بطريقة غير مشروعة 

 ...ثالث
e.  ،أي مزية تقديم أو إعطاء، وعد، أو قبول، بشكل مباشر أو غير مباشر

أي شخص يدير أو يعمل لدي أي صفة، أو أو من قبل  غير مستحقة
، لنفسه أو لصالح شخص آخر،لعمل أو كيان تابع للقطاع الخاص

 )تم ... " االمتناع عن عمل شئ في نطاق واجباته يعد خرقا للواجب
 .التأكيدات( ضافةإ

 
 (:1999) الفساد بشأن األوروبي للمجلس الجنائي القانون اتفاقية_

غير  يتطلب األطراف لتجريم األفعال التالية "طلب أو تلقي" "بشكل مباشر أو
 ، على" أو "قبول العرض أو الوعد بتلك الميزةمزية غير مستحقةمباشر" أي "

 "من قبل: مارسة مهامهالقيام بعمل في مالقيام بعمل أو االمتناع عن 
 ( 3المادة :)الموظفين العموميين 
 ( 4المادة :)أعضاء المجالس العامة المحلية 
 الموظفين العموميين األجانب: (5) المادة 
 ( 6المادة :)أعضاء الجمعيات العمومية االجنبية 
 ( 8المادة :)األشخاص الذين يوجهون أو يعملون لكيانات القطاع الخاص 
 ( 9المادة :)ولون من المنظمات الدوليةمسؤ 
 ( 10المادة :)أعضاء المجالس البرلمانية الدولية 
 ( 11المادة :)القضاة والمسؤولين في المحاكم الدولية 

 )تم إضافة التأكيدات.(
 

 (:1999) الفساد بشأن المدني للقانون األوروبي المجلس اتفاقية_
 ( 1المادة)  ن ة لل"األشخاص الذيعلي األطراف لتوفير سبل انتصاف فعال 1تشترط

بما  أصابهم ضرر نتيجة أعمال الفساد، لتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم،
 في ذلك إمكانية الحصول على تعويض عن الضرر."
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 أو  تعرف "الفساد" بأنه "طلب أو عرض أو إعطاء أو قبول، بشكل مباشر (2) المادة

 األداءه و احتمال ذلك، مما يشوأ أي ميزة أخرى ال لزوم لهاغير مباشر، رشوة أو 
حقة ر مستمن المستفيد من الرشوة، على مزية غي السليم للواجب أو السلوك المطلوب

 أو احتمال ذلك ".
 )تم إضافة التأكيدات.(

 

 (:1996) الفساد لمكافحة األمريكية البلدان لجنة_
  هذه االتفاقية تنطبق على أفعال الفساد التالية: :6.1المادة" 

 
a. ص مسؤول حكومي أو شخس أو قبوله، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل التما

بة منفعة أخرى، مثل ه،ألي شيء ذي قيمة نقدية، أو أي يؤدي وظائف عمومية
 لنفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر ، في مقابل او خدمة او وعد او ميزة

 ...في أداء الوظائف العامة لهالحصول على أي فعل أو امتناع عن فعل 
 

c.  مسؤول حكومي أو شخصمن قبل  أداء واجباتهأي فعل أو امتناع عن فعل في 
لنفسه أو  فوائدلغرض الحصول بطريقة غير مشروعة  يؤدي وظائف عمومية

 .لطرف ثالث ... ")تم إضافة التأكيدات(
  

 

 افاألطر لدولا من تقتضي التالية، واالتفاقيات المعاهدات. التحرش مكافحة/  التمييز مكافحة_
 :الجنسين بين التمييز ضد تدابير اتخاذ

 
 (:1981ميثاق أفريقيا )بانجول( لحقوق اإلنسان والشعوب )_

 
 (CEDAW)اتفاقية األمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة _
(1979) 

 
 (1966الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )_

 
 (1966االقتصادية واالجتماعية، والثقافية ) الميثاق الدولي الخاص بالحقوق_

 
 (1958مهنة )( االتفاقية المتعلقة بالتمييز في مجال العمل والILOمنظمة العمل الدولية )_

 
 

 على القائم عنفال مع تتعامل التي الدولية المعاهدات. الجنس نوع علي القائم العنف القوانين_
 :وتشمل الجنس، نوع أساس

  
 (2008ل نوع الجنس والتنمية )بروتوكول سادك حو_

 "تتخذ الدول األطراف مراجعة واعتماد وتنفيذ التدابير: 19المادة _
ى اء علالتشريعية واإلدارية وغيرها من التدابير المالئمة لضمان ... القض

 التمييز المهني وجميع أشكال التمييز في العمل ...".
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لعنف مرتكبي أعمال ا "تتخذ الدول األطراف ... ضمان محاكمة :20المادة _
القائم على نوع الجنس، بما في ذلك العنف المنزلي واالغتصاب وقتل 
 جنس والنساء، والتحرش الجنسي، وختان اإلناث، والعنف القائم على نوع ال

 أي أشكال أخرى من قبل محكمة مختصة".
 

ند "تتخذ الدول األطراف التدابير بما في ذلك التشريع، ع :21المادة _
اء، من أجل ردع المعايير التقليدية، بما في ذلك الممارسات االقتض

 تفاقماالجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية التي تضفي الشرعية و
 "ليها.المثابرة و التسامح مع العنف القائم على نوع الجنس بهدف القضاء ع

 
، وضع نصوص 2015"تتخذ الدول األطراف، بحلول عام  :22المادة _

حدد تية، واعتماد وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات والبرامج التي تشريع
وتحظر التحرش الجنسي في جميع المجاالت، وتنص على فرض عقوبات 

 رادعة لمرتكبي التحرش الجنسي."
 

 (:2003) أفريقيا في المرأة حقوق حول بانجول ميثاق بروتوكول_
ال التمييز ضد : يتطلب من الدول األطراف مكافحة جميع أشك2 المادة_

 المرأة؛
 
قضاء : يتطلب من الدول األطراف اتخاذ تدابير مناسبة وفعالة لل4 المادة_

 على ومعاقبة جميع أشكال العنف ضد المرأة؛
 

، : يتطلب من الدول األطراف القضاء على "الممارسات الضارة"5 المادة_
با سلالتي تعرف علي أنها "كل سلوك أو موقف / أو الممارسات التي تؤثر 
 على الحقوق األساسية للنساء والفتيات، مثل حقهم في الحياة والصحة

 (؛1والكرامة والتعليم والسالمة الجسدية " )المادة 
 

ضاء على لقل: يتطلب من الدول األطراف اتخاذ التدابير المناسبة "12 المادة_
 جميع أشكال التمييز ضد المرأة وضمان تكافؤ الفرص والوصول في مجال

 يم والتدريب؛"التعل
 

ء[ من يتطلب من الدول األطراف اتخاذ تدابير "لحماية ]النسا :13 المادة_
 االستغالل من قبل أرباب العمل و انتهاك واستغالل حقوقهم األساسية

 "بها. المعترف بها والتي تكفلها االتفاقيات والقوانين واللوائح المعمول
 

في  في الصحة للمرأة، بماتلزم الدول األطراف لضمان الحق  :14المادة _
 طريق ذلك "الحق في الحماية الذاتية والحماية ضد األمراض التي تنتقل عن
 "االتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز.

 
 

( رابا دو بيليم) المرأة ضد العنف على والقضاء ومعاقبة لمنع األمريكية البلدان اتفاقية_
(1994) 
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العنف ضد المرأة "ليشمل العنف الجسدي والجنسي  تعرف 2 المادة_
ن ... الذي يحدث في المجتمع ويرتكبه أي شخص، بما في ذلك، م والنفسي

واالعتداء الجنسي والتعذيب واالتجار بين أمور أخرى، االغتصاب، 
التحرش الجنسي في أماكن ألشخاص، والبغاء القسري والخطف وبا

كان ملتعليمية والمرافق الصحية أو أي العمل، وكذلك في المؤسسات ا
 )تم إضافة التأكيدات.( " ...آخر
 
 عنف.على أن كل امرأة لديها الحق في أن تكون بمنأى عن ال تنص 6 المادة_

 
اء تقضي دول األطراف إلى اتباع سياسات لمنع ومعاقبة والقض 7لمادة ا_

 على العنف ضد المرأة.
 

 الدولي انونللق( عليها متعاهد غير)  أخرى مصادر_
 
ول إلى ، داعيا الد(1993) 48/104قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة _

 منع والتحقيق، في أعمال العنف ضد المرأة والمعاقبة عليها، و تعرف
التحرش "العنف ضد المرأة" على نطاق واسع لتشمل، في جملة أمور، "
كن وأماالجنسي والتخويف في مكان العمل، في التعليمية المؤسسات، 

  .(" )تم إضافة التأكيداتأخرى
 

 (1995المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة. برنامج عمل بيجين )_
بات ، داعيا "الحكومات وأصحاب العمل والموظفين والنقا)ب( 178الفقرة 

 تنفيذوالعمالية والمنظمات النسائية ... ]إلى[ سن وإنفاذ القوانين ووضع 
م لة عدسائل االنتصاف و الوصول إلى العدالة في حاالتدابير، بما في ذلك و

ا في االمتثال، لمنع التمييز المباشر وغير المباشر على أساس الجنس، بم
لى صول عذلك بالرجوع إلى الحالة االجتماعية أو العائلية، فيما يتعلق بالح

فرص العمل وظروف العمل، بما في ذلك التدريب والترقية والصحة 
ذلك  عن إنهاء العمل والضمان االجتماعي للعمال، بما في والسالمة، فضال

  حماية قانونية ضد التحرش الجنسي والعنصري ... ".

 

 
 القانوني البحث .3

 
البتزاز اقضية  ترفع أو تقدم ألن قوانين "االبتزاز الجنسي"على هذا النحو ال وجود لها، عندما 

د هذه لتحدي المختلفة. و هذا يمثل تحدياالجنسي، يمكن أن يكون في إطار مجموعة من القوانين 
ما،  لى حدالحاالت، حيث ال توجد قواعد البيانات من الحاالت بعنوان "االبتزاز الجنسي." إ

 إلطاراومع ذلك، يمكنك تحديد هذه الحاالت، حيث أنها توفر نظرة إضافية إلى مدى كفاية 
 القانوني لبلدكم لمحاكمة االبتزاز الجنسي بنجاح.

 
 لة:ل حاكفي  حاالت التي قد قدمت في بلدك والتي تشمل جميع عناصر جريمة االبتزاز؟ما ال
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 هل كانت قضية جنائية أو مدنية؟ 
 ما القانون )القوانين( التي قدمت تحتها القضية؟ 
  أو هي منظمة غير حكومية، أو النائب العام؟ كان المدعي  -من الذي رفع الدعوى 
 ماذا كانت نتيجة هذه القضية؟ 
 ما الذي يمكن تعلمه من نجاحها أو فشلها؟ 
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 C ملحق

 

 القانون تطبيق دون تحول التي الحواجز من قائمة
 

 :المحكمة ىإل الوصول من القضية تمنع وبالتالي ،تقديم الشكوى من الضحية تمنع التي الحواجز_
 العار_
 الخوف من االنتقام من جانب الجاني_
 شكوىالعدم معرفة مكان وكيفية تقديم _
 االعتقاد بأنه/ أنها قاومت و نجحت. فانه ال توجد جريمة قد ارتكبت_
لي عرتكبت االعتقاد بأنه/ أنها قاومت و فشلت في مقاومة المطالب، فإنه ال توجد جريمة قد ا_

 اعتبار انها "وافقت"
 ليف منل، تكاأو "الرسوم"، على سبيل المثا -نقص الموارد، مثل: النقل؛ المال لتغطية التكاليف_

ا تقاضاهيقبل الشرطة لفتح ملف، وعملية االعتقال، ونقل المتهم إلى السجن. التكاليف التي 
تابة المكلفين بكاألطباء لفحص طبي أو اختبارات الطب الشرعي. التكاليف التي يتقاضاها 

 لفتح المفكرة أو تقديم طلب أو مساعدة قانونية. الشكوى
 .الفعال يكون هناك انصاف لنو جيد يءش ن يحدثل ،تم االبالغ إذا أنه االعتقاد_

  
 المناسب الحل تمنع وبالتالي والمناسب، الالزم الدعم على الحصول من الضحية تمنع التي الحواجز_

 : للقضية
  لضحاياامساعدة غير كافية من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون المسؤولين عن دعم .

 وال سيما تطبيق القانون:
 ة أنفسهمقد يكونون هم الجنا_
 قد يقدمون معلومات خاطئة بسبب ضعف التدريب._
، لجانياقد يقدمون معلومات مضللة بسبب الفساد )على سبيل المثال، والرغبة في حماية _

 والرغبة في الحصول على رشوة للقيام بعملهم(؛
 قد ال يقدمون للضحية أعمال إدارية مناسبة._
 كفاية إلجراء تحقيق مناسب.قد ال يفهمون عناصر الجريمة جيدا بما فيه ال_

 
  مساعدة غير كافية من الموظفين اآلخرين المسؤولين عن دعم ضحايا. وال سيما

 وموظفي الصحة:
 قد يكونون هم الجناة أنفسهم_
 قد يقدمون معلومات خاطئة بسبب ضعف التدريب._
، يلجاناقد يقدمون معلومات مضللة بسبب الفساد )على سبيل المثال، والرغبة في حماية _

 والرغبة في الحصول على رشوة للقيام بعملهم(؛
 قد ال يقدمون للضحية أعمال إدارية مناسبة._
 ةقد ال يفهمون األدلة الجنائية جيدا لملء النماذج المطلوبة و مساعدة المحكم_

 
 ( على وج الكتْاب مساعدة غير كافية من موظفي المحاكم .)ه والمسجلين والقضاة

 الخصوص، موظفي المحاكم:
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 قد يكونون هم الجناة أنفسهم_
 قد يقدمون معلومات خاطئة بسبب ضعف التدريب._
 جاني،قد توفر معلومات مضللة بسبب الفساد )على سبيل المثال، والرغبة في حماية ال_

 والرغبة في الحصول على رشوة للقيام بعملهم(؛
 قد ال يفهمون قواعد اإلثبات._
 قد يسيئون التطبيق الموضوعي للقانون._
 ء من دفعألجل السماح باإلعفا -أو ال يعتقدون أن لديهم سلطة  -ال يملكون السلطة قد _

 المصاريف ، وما شابه ذلك عندما تقدم الشكوى من قبل الفقراء.
 االفتقار إلى الخدمات االجتماعية، وتقديم المشورة النفسية والمساعدة القانونية_

  
 المناسب هتماماال تلقى من القضية تمنع وبالتالي العدالة، نظام فعالية  دون تحول التي الحواجز_

 :معها والتعامل
 قد يكون النظام كله يعاني من نقص الموارد._
ى سهل عل، والفساد مما يجعل من الالالزمة سوء أنظمة حفظ السجالت، عدم وجود التكنولوجيا_

 الملفات إ "االختفاء".
ا علق بمن يؤدي إلى االرتباك فيما يتعدم وجود اتصال بين أجزاء مختلفة من النظام يمكن أ_

بشكل )ل لها يتطلبه القانون أو القواعد. على سبيل المثال، إذا ذهبت الضحية إلى الطبيب، وقا
 غير صحيح( أنه ال يمكن فحصها إال عندما تأتي باستمارة األدلة من الشرطة. 

هذا قد اكم، وو موظفي المحقد ال يكون االبتزاز الجنسي من أولويات الشرطة والنيابة العامة، أ_
ات أو يسمح للقضية أن تتالشى. وعالوة على ذلك، إذا كان هناك تواصل بينهم سواء بالكلم

 لقضية.ااألفعال حيث ال يتم أخذ الشكوى علي محمل الجد. فمن الممكن إذا أال يتم متابعة 
   

 :الضحيةتحول دون انصاف  التي القانونية العوائق_
 –. ر كافغي اإلطار القانوني_
 الثغرات في القوانين القائمة لتشمل كل سلوك االبتزاز الجنسيسد فشل  _
ن حدوث القوانين الجنائية قد تفشل في تعويض الضحية ع -اإلطار المالئم لالنصاف نقض في _

 القوانين المدنية قد ال تتفق مع احساسها بالعدالة. الضرر، 
  

 :المناسب التعويض على الحصول من يةالضح تمنع التي واألدلة الموضوعية الحواجز_
حة مكتفا . القوانين المتعددة والتي يمكن في ظلهاالنتقاص أو التقليل من الجريمة_

 لتصرفاالبتزاز الجنسي يجب أن تعطي الشرطة والنيابة العامة أدوات لضمان أن هذا ا
ال، لمثعلى سبيل ا يؤخذ على محمل الجد. ولكن يمكن أيضا أن يكون له تأثير عكسي. 

حاكمون قد يجنسيا بتزاز ا مرؤوسيهم الاالقيام بالمسؤولين الحكوميين الذين يحاولون 
لفساد. بتهمة ا تمت محاكمتهم بتهمة التحرش الجنسي ويتلقون عقوبات أقل حدة مما لو  
د الذين يمكن أن يحاكموا بتهمة اغتصاب طالبة دون السن القانونية قالمدرسون  

عقوبة  ليناو المؤسسة التعليميةفتاة في وقوع حمل  نون الذي يمنع يحاكمون بموجب القا
 أخف.

 . علىنسيضحايا االعتداء الجن أنه يزعمن الواتيالصور النمطية السلبية للنساء _
سبيل المثال، هل يطبق القاضي " أحكام تحذيرية خاصة" مذكرين انفسهم أن هذه 

ر ب العاقت الذي يعترفون فيه انه بسبحتى في الو -"اختالقهاالمزاعم تكون "من السهل 
 االجتماعي تتردد معظم النساء في هذه المسائل ؟

متطلبات التأييد لالعتداء الجنسي، في كثير من األحيان تأخذ طابعا رسميا في الفئات _
. مثل اشتراط نوع معين من أخصائيين طبيين للشهادة حول األدلة محددة لالثبات
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، أو رفض السماح شهادة الطبيب المساعدين والممرضين الجنائية،بدال من طبيب عام
وما إلى ذلك، حتى إذا كان لديهم التدريب وإصدار الشهادات، أو المعرفة  والفنيين، 

 الكافية لهذه المهمة.
ي بسبب عدم اليقين حول ما هو مطلوب ف عدم السماح أو منح الشهادة لألطفال_

 االستجواب من قبل الطفل
ضية ث االبتزاز الجنسي عادة خارج وجود شهود، و قد تعتمد الق. يحدغياب الشهود_

 على كلمة الضحية ضد الجاني.
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 D ملحق

 
 المتاحة الموارد
 

 هاب يتصل وما الجنسي االبتزاز قضايا مجال في العاملة والمنظمات والهيئات األشخاص .1
 

a. :موارد مكافحة الفساد 
 

  :مركز النزاهة العامةity.comwww.publicintegr )اللينك( 
 

 مركز موارد مكافحة لفساد: 
http://impactalliance.org/ev_en.php?ID=12417_201 

&amp;ID2=DO_TOPIC  
 

  الشفافية الدولية:  منظمةwww.transparency.org )اللينك( 
 

  مركز المواردU4  :لمكافحة الفسادhttp://www.u4.no/index.cfm )اللينك( 
 

b. مييز ومكافحة العنف القائم على نوع الجنس:الموارد لمكافحة الت 
 

  :المدافعون عن الحقوق المتساوية و موارد التمييز على أساس الجنس
http://www.equalrights.org/publicatins/kyr/sexdiscrim.asp 

 )اللينك(
 

  :المساواة اآلنhttp://www.equalitynow.org )اللينك( 
 

  لظاهري:اإلنهاء العنف ضد المرأة، مركز المعرفة حملة األمين العام لألمم المتحدة 
http://www.endvawnow.org/en )اللينك( 

 
 بها يتصل وما  الجنسي االبتزاز قضايا موارد .2

 

a. دوات االبتزاز الجنسي:أ  

 )أدوات البوسنة والهرسك )وثيقة 
 

 )أدوات الفلبين )وثيقة 
 

 )أدوات تنزانيا )وثيقة 
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b. :البحث عن االستغالل الجنسي 

 
  ،جينيت فيكتورياU4  ،"مكتب المساعدة، "االستغالل الجنسي في بعثات حفظ السالم

، متاح على 2006
http://www.u4.no/helpdesk/helpdesk/query.cfm?id=118. 

(PDF) 
 
 ي فلبنات ليتش، ليماني كادزاميرا فيزيكان و مكاجانكا. "دراسة استقصائية لإلساءة ل

وهي متاحة على  ،2003المدارس األفريقية" عام 
http://ideas.repec.org/p/ags/dfider/12849.html. (PDF) 

 
  مارتن، فيرونيكا، "مراجعة األدب: آليات الشكاوى في سياق االستغالل وإساءة

، وهي متاحة علي الرابط التالي 2010المعاملة من قبل العاملين في مجال المعونة،" 
http://www.un.org/en/pseataskforce/documents/hap_literatu

re_review.pdf. (pdf) 
 
  ،مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ومنظمة إنقاذ الطفولة في المملكة المتحدة

"العنف الجنسي واالستغالل: تجربة األطفال الالجئين في غينيا وليبيريا وسيراليون،" 
-http://www.unhcr.org/cgi، متاح على الرابط التالي2002فبراير 

bin/texis/vtx/news/opendoc.pdf?id=3c7cf89a4&
tbl=PARTNERS. (pdf) 

 
 قاء ':زيكرمان، نونا، كير بوروندي "،" من الصعب للهروب عندما يتعلق األمر بالب 

لى ع، وهي متاحة 2006االستغالل الجنسي وتوزيع المواد الغذائية في بوروندي، "
http://www.odihpn.org/report.asp?id= 2848. (PDF) 

 

c. : مجموعات األدوات والموارد لمكافحة الفساد 

  المنظمات غير الحكومية  -هولواي، ريتشارد، امباكت الليانس، "كتاب مرجعي
دعوة كيف تستطيع المنظمات غير الحكومية استخدام الرصد وال -المحاربة للفساد" 

لمحاربة الفساد "، متوفرة في 
http://www.impactalliance.org/ev_en.php?ID=12430_201&

ID2=DO_TOPIC. (PDF) 
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