
 
 جمهورية مصر العربية

 

 

 

 

 

      12 /22 /1121 2 

 
 

 قائمة المحتويات
 
 
 
 

 تقديم ـ لماذا هذا الكتيب ؟ -

 .تعريف ظاهرة التحرش ودوافعها -

 .الجريمة أمام القانون -

 .دور المؤسسات في معالجة ظاهرة التحرش -

 .معلومات هامة لضحايا التحرش -
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 تقديم
 
 
 

 
 ؟هذا الكتيبلماذا 

 
 

ونتيجًة لمحاوالت البعض تفسير , مثل سلوكاً مشيناً يخدش الحياء ألن ظاهرة التحرش الجنسي ت  

 .يناير  52الظاهرة كمحاولة لترهيب المرأة ، خاصًة بعد مشاركتها في ثورة 

التثقيفية بكيفية مكافحة أن ي ّصدر هذا الكتيب للتأكيد على أهمية التوعية , رأى المجلس القومي للمرأة 

في اختصاصه لتقديم الحلول أمالً في  وإبراز دور المؤسسات والجهات المعنية كل  ,ومنع هذه الظاهرة 

 .الذي كرّمته األديان السماوية, احترام قيمة االنسان 
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 ودوافعها التحرش  تعريف ظاهرة
 

وانتشر على المستوى العالمي في بداية التسعينيات ، 3791مصطلح التحرش الجنسي منذ عام ظهر 
 .مع أول قضية ترفع في هذا الشأن

أى فعل عنيف : "فته بأنهوعرّ , اعتبرت األمم المتحدة التحرش الجنسي أحد أشكال العنف ضد المرأة 
من  للمرأة، سواءً  ومعاناةً  تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذىً 

التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو  كالناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما فى ذل
 " . الحرمان التعسفى من الحرية، سواء حدث ذلك فى الحياة العامة أو الخاصة

 
 

 

 ظاهرة التحرش في مصر
وقد ظهرت على السطح كحاالت فردية منذ , التحرش في المجتمع المصري من الظواهر الدخيلة عليه 

بعد أن ظهرت حاالت  خاصةً المجتمعي  وتسببت في حالة من التوتر, وأزعجت األسرة عدة أعوام 
وفي حين  ل ثورة الخامس والعشرين من يناير،التحرش الجماعية في المناسبات واألعياد في ما قب

ها وثورات الربيع العربي وفسرفي مرأة مع مشاركة ال تتزامن ظاهرةاعتبار التحرش رأى البعض 
سلب حقوق المرأة واضطهادها هو أن ى آخرون أر، كمحاولة لترهيب المرأة وإبقاؤها في المنزل

بصورة جريئة عليها وعرضها تسليط الضوء راء أخرى إلى أن آواتجهت ، الحقيقة وراء كونها ظاهرة
 .الصورة هو ما حولها إلى قضية مجتمعية بهذه , اإلعالمفي 

 

 ؟ ما هو الدافع
إشباع رغبة المتحرش في إهانة المرأة أوابتزازها في هو  ,ما يكون الدافع وراء هذا التصرف عادةً 

هتمام ومعرفة مدى استجابة الضحية، أما الدافع األكثر شيوعاً أو السعي إلى جذب االبعض األحيان، 
لمعنى الرجولة  معيبم الهكنتيجة الف  ,ورجولتهباع احساس المتحرش بذاته أي إش" األنا"هو إشباع ف

الشاب سلوك ف ،في المقام األولالخاطئة وسوء معاملة رب األسرة لألم والفتاة اتج عن التنشئة والن
 .والدينية االعالمية بالمؤسسة التعليمية و فيها مروراً  ,وترعرعانعكاس للبيئة التي نشأ  ووالفتاة ه

 

 ؟من الضحية
، هاءحيايخدش  متعمد   فعل  أو  قول  ألي  عندما تتعرض ,لتحرش الجنسيل ضحيةً  تعتبر المرأة أو الفتاة 

الجامعة هذا السلوك المشين في العمل أو  يحدثو. هامالمسة جسدحش إلى حد قد يصل بدرجة من الف  و
فأعلى  بالزي أو الشكل ، وال عالقة لهالعامةوالمواصالت أو األماكن أو المدرسة أو المنزل أو الشارع 

 .نسبة تحرش تعرضت لها المرأة المحجبة والمنتقبة
 
 

 الجريمة أمام القانون
قد تختلف طرق إثباتها عن جرائم كجريمة  "التحرش الجنسي"لم تتضمن نصوص القانون المصري 

 33والمرسوم بقانون رقم  3719لسنة  25العقوبات رقم هتك العرض واالغتصاب، إال أن قانون 
بعض مواده مفهوم التحرش الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، تتضمن  5133لسنة 

 :الجنسي مثل
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يقع على المجنى عليها  ,ل بالحياء على درجة من الجسامةخّ وهى أى فعل م  : جريمة هتك العرض( 3
من العورات بغير رضاها بالقوة أو  عدمنه مما ي   اً نتيجة كشف أو مالمسة المتهم لجسدها أو جزء
 . بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالسجن المشدد

 

وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير : جريمة فعل فاضح علني أو غير علني(  5
 اً يعلن)عليها  مما يؤدي إلي اإلخالل بحيائها سواء كان الفعل واقعاً  ,دون المساس بجسد المجنى عليها

. لة بالحياء خّ جرائم م   ألنها جميعاً ( غير علنى)علي غيرها فى حضرتها دون رضاها  و واقعاً أ( 
جد فى طريق عام أو مكان مطروق يحّ  رض المارة ويعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر كل من و 

 .على الفسق بإشارات أو أقوال 
 

ي عاقب بالحبس مدة ال : وجه يخدش حياءها ض ألنثى فى طريق عام أو مطروق علىجريمه تعرّ ( 1
أو  هوال تزيد على ألفى جني هوبغرامة ال تقل عن خمسمائة جني ,نتقل عن ستة أشهر وال تجاوز سنتي

 هل أو باإلشارة على وجه يخدش حياءض لشخص بالقول أو بالفعكل من تعرّ  ,بإحدى هاتين العقوبتين
 . عام أو مكان مطروق  فى طريق  

أو أى وسيلة من وسائل  ,الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون ويسرى حكم
 . االتصاالت السلكية أو الالسلكية 

 
وقد تبنى المجلس القومي للمرأة من خالل لجنته التشريعية موضوع التحرش الجنسي بالنساء ، 

بعض احكام قانون العقوبات  لتعديل 5133لسنة  33إصدار مرسوم بقانون رقم هوما نتج عنه و
االغتصاب، )والذي يحدد عقوبة التحرش الجنسي من خالل تشديد العقوية على جرائم هتك العرض 

وتجريم فعل التحرش الجنسي في مجال العمل أو ( هتك العرض، والتعرض ألنثى في الطريق العام
 .بسببه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الدين وظاهرة التحرش 
 

كفل اإلسالم لإلنسان الحرية والكرامة وقيدها بالفضيلة، وبالعدل حتى ال يجور، والبعد عن الرذيلة حتى 
م  الَِّذي " :قال هللا تعالى المرأة بمكانة عالية وخص. ال تستشري غرائز الشر ك  ق وا َربَّ َها النَّاس  اتَّ َيا أَيُّ

ْم ِمْن َنْفس  َواِحَدة  َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنه َما ِرَجااًل َكثِيًرا  َ الَِّذي َتَساَءل وَن بِِه  َخلََقك 
ق وا هللاَّ َونَِساًء َواتَّ

ْم َرقِيًبا َ َكاَن َعلَْيك 
خر ما وصى به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وآ. (3النساء آية )" َواألَْرَحاَم إِنَّ هللاَّ

استوصوا بالنساء خيرا ، : ) ض وحرمتها  حيث قال افي خطبة الوداع هن النساء وكذا حفظ األعر
ْم ..  أخذتموهن بأمانة هللا فإنهن عندكم عوان ال يملكن ألنفسهن شيئا ، وإنكم إنما أَي َها النَّاس، إّن ِدَماَءك 
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مْ  ْم َعليك  ْم َوأَْعَراَضك  مْ  َوأْمَوالَك  ْم َهَذا في َشْهِر ك  رَمِة َيْوِمك  ْم، َكح  ك  م َهَذا  َحَرام  إلى أْن َتْلَقْوا َربَّ َهَذا في َبلَِدك 
 ( .وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت

 
 

لَ ]بجنسه ويقول الكتاب المقدس اإلنسان بقيمته وليس ف ،اإلنسان تاج الخليقةتعتبر المسيحية و ج  الرَّ
بِّ  ِل فِي الرَّ ج  وِن الرَّ وِن اْلَمْرأَِة َوالَ اْلَمْرأَة  ِمْن د   .33: 33كو3[ لَْيَس ِمْن د 

 .55: 2متى[ ة ليشتهيها فقد زني بها في قلبهأن من نظر إلمرأ] قال السيد المسيحو
 
 
 
 

 

 الضحية؟ عانيكيف ت  
تحرمها من المشاركة االجتماعية  الضحية على المرأةعديدة تداعيات لقي بي  التحرش الجنسى 

 : يؤثر على فهوواالقتصادية 
 
 الحياة العائلية (3)

رابات النفسية وفقدان الثقة في طكاإلض ،تتعرض حياة الضحية العائلية لتأثيرات شديدة السلبية
بتطليقها وهدم الحياة  اإلى أن يقوم زوجه ,رض المتزوجة لهذا السلوكوقد يترتب تعّ . الرجال

 .القصاص من المتحرش ةومحاول ,العائلية في حالة ابالغها السلطات المعنية بالواقعة
 

 الحياة المهنية (5)
قد يترتب عليه تعرضها للفصل أو القيام بتقديم  ,في العملوقوع المرأة تحت التهديد واالبتزاز 

 .الطموح، وسوء التكيف مع بيئة العملصابتها باإلحباط واليأس، وقتل إلى ع استقالة، عالوةً 
 
 

 صحة المرأة (1)
قد  ,لعالج النفسىللفترات طويلة  ويحتجن، واكتئابتعرض ضحايا الجنس إلى هزات عصبية ي

  .هن ألفعال التحرش الجنسىء تعرضّ آعدة سنوات من جرتمتد 
 

 لماذا التحرش؟
في تعليم المرأة كيفية تعاملها  ,والمدرسة والمؤسسة الدينيةقصور في الدور التربوي لألسرة  -

 .مع الرجل والعكس
سؤوليته تجاه المشاركة في تربية والتخلي عن م ,اقتصار دور األب على الدعم المالي لألسرة -

باإلضافة إلى األعباء التي تتحملها  ,لية التربية وحدهاوتحمل األم لمسئووالرقابة عليهم بنائه أ
 .عباء المنزليةاألبجانب أيضا  لدعم األسرة مادياً 

يجعل نظرة األبناء للمرأة  ,األسرة وخاصة في الطبقات الفقيرة لألم واالبنة سوء معاملة رب -
  .وخاصة في سن المراهقة وبدنياً  دونية ويكرس لثقافة إيذائها نفسياً 

من شهامة واحترام  ,وقيم المجتمع األصيلة وثقافة أفرادهالديني واألخالقي الوازع غياب  -
 .لآلخر

 .عيق تطبيق العقوبات أو الضبطيةمما ي   قانونياً " التحرش الجنسي"وجود خلل في توصيف  -
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 .خلل في منظومة القيم بالمناهج التعليمية -
 .والحط من كرامتهابشكل متدن  صورة المرأة في اإلعالم  إظهار -
 .وطبيعة المرأة عدم الوعي بمفهوم المساواة والحريات اإلنسانية -
الحرج أوخوفها من  ،ا في اإلبالغ نتيجة شعورها باإلهانة واإلذاللالضحية عن حقهتخلي  -

 . سوء المعاملةو
 

 
 

 :دور المؤسسات في معالجة ظاهرة التحرش
 

 (الكنيسة – وزارة األوقاف)المؤسسات الدينية 

  خاصًة قبل  -والعظات الدينية في المساجد والكنائس  األحاديثإدراج موضوع التحرش في
 .األعياد

 األرضية والفضائية تجاه هذه القضية من خالل القنوات آراء الفقهاء بصحيح الدين ظهار إ
بها من متلقي الرسالة اإلعالمية، والرد على  على نسبة ال بأس ,الرسمية لما لها من تأثير كبير
 .مدعي العلم بالدين والشريعة

 تبسيط لغة الخطاب الديني للوصول إلى كافة شرائح المجتمع. 
 

 الداخليةوزارة 

 والمناطق المزدحمة مع ضرورة في التجمعات  -السرية منها  خاصةً  -منية تكثيف الحمالت األ
بهدف القبض علي  ,ماكن والمواصالت العامةألنشاء قوة ضبط متخصصة تنتشر في اإ

 .المتحرشين في حالة التلبس

  خط ساخن لتلقي شكاوي التحرشتخصيص. 

  عنهنلسهولة التواصل مع الضحية ورفع الحرج  ,الشكاويضابطات من النساء لتلقي تعيين. 

 بالتأكيد علي سرية التحقيقات في مثل هذه الحاالت ,تشجيع الضحية لإلبالغ. 

  زي مميز ألفراد الشرطة، عصي كهربائية للشرطة، كاميرات، )توفير وسائل رصد وضبط مثل

 .(بخاخ ملون مخصص للمتحرش
 

 
 واإلصالحية المؤسسات التربوية

 نشر قيم المساواة من خالل المناهج التعليمية. 

 قامة ندوات تثقيفية داخل المدارس وقصور الثقافة للتوعية باحترام قيمة االنسانإ. 

  لتوضيح موقف الدين من هذه ( مسيحي –إسالمي )خاص في منهج التربية الدينية إدراج جزء
 .الظاهرة

 خصوصيته خر واحترامبحقوق اآل للتوعيةنشطة مشتركة أقامة إ. 

 خطورة القضية وآثارها السلبيةب ءعقد ندوات بالمراكز اإلصالحية لتوعية النش. 
 

 يةاإلعالمالمؤسسات 
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 الضحيةترهيب الجاني وتشجيع ل( إلكترونية/ةءمقرو/مرئية/مسموعة)عالمية إطالق حملة إ 
 :من خاللعلي االبالغ 

  لتصحيح الخطاب الديني الخاص بالمرأة( خاصة/ رسمية )آلية للرقابة علي الفضائيات تحديد. 

  االعالن الدائم من خاللNews Bar لإلبالغ عن حاالت التحرش ,عن رقم الخط الساخن. 

 التشديد علي عدم نشر أسماء المبلغات أو ما يدل علي شخصياتهن لتشجيعهن علي االبالغ. 

  مععمل لقاءات: 

 لها ر النظرة السلبيةيوتغي ,كتاب الدراما لتوضيح دور المرأة في المجتمع.  

  وطرح المشكلة علي المجتمع ,في التوعية للمساهمةمعدي البرامج. 
 
 

 المجتمع المدني

 حمالت مباشرة للتوعية بخطورة هذه الظاهرة تكثيف. 

 تشكيل جماعات ضغط القرار قانون التحرش. 

 ورصد التغير في نسبة التحرش مقاومة الظاهرةبل تتضمن س  سات ميدانية إجراء درا. 

  تحرك شعبي واسع الستدعاء شهامة الرجل المصري، وإعادة قيم وتقاليد المجتمع األصيلة

 .ألفراده

 واإلبالغ عنهكيفية التعامل مع التحرش توضح  ,تنظيم دورات تدريبية للمرأة. 
في مبادرات  ,والجمعيات األهليةعدة جهود من منظمات المجتمع المدني والحركات الشعبية بالفعل وقد بدأت 

 : من بينها facebookوطنية وحمالت على مواقع 
 ."كفاية تخلف"دعوة للمشاركة في وقفة إلنهاء معاكسة الفتيات في مصر "حملة  -
 ."والدلألضد معاكسة البنات "حملة  -
 .watch  مبادرة فؤادة -
 ."اوقفوا التحرش الجنسي في مصر"حملة  -
 ."نفسي"حملة  -
 ."خريطة التحرش الجنسي"حملة  -
 ."بنات مصر خط أحمر - الجنسيوقفة ضد التحرش "حملة  -
 ."مدينة نصر بال تحرش"حملة  -
 ."عيد بال تحرش"حملة  -
 ."بصمة"مبادرة  -
  ."تحرش بيهااسترجل واحميها بدل مت"حملة  -
 ."شارع آمن بدون تحرش"حملة  -
 ."قطع إيدك"حملة  -

 
 :المجلس القومي للمرأة

  الظاهرة والعمل على وضع مقترح وضع خطة تنفيذية للحد من المسئولة لالجهات  معالتنسيق
 . لتحديد مفهوم التحرش الجنسي وعقوبته ,يتشريع

 مواد ثقافية وتوعوية حول موضوع التحرش و أهمية اإلبالغ عن جرائم التحرش عداد إ
 .وأساليب التعامل معها

  في مواسم االحتفاالت باألعياد والمناسبات خاصةً  ,لضبط الشارع المصري حمالتإطالق.   

 

 

http://www.facebook.com/group.php?gid=66094506691&ref=search&sid=827161879.718998413..1%D8%8C
http://www.facebook.com/group.php?gid=28192713877&ref=search&sid=827161879.718998413..1
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 :المجالس التشريعية
 

خاصة   ,نصوص ومواد عقابية سواء في قانون العقوبات أو التشريعات الجنائية إقرار -

 .بالتحرش

 .المرأة وتراعي مبدأ المساواة تضمن حقوق  ,مراجعة القوانين ووضع مقترحات تشريعية -
 

 
 

 

 : التحرش ايامعلومات هامة لضح
 .حق م أصاحبنتأوحزم وقوة ف بكل ثقة   منفسكأالدفاع عن  (1)

 :ةالساخن وطالخطبأحد اإلبالغ  (2)

  فؤادهمبادرة watch 11181111122 

  28464258/  14161 الشركة المصرية إلدارة وتشغيل مترو األنفاقغرفة عمليات 

 (تابع للشرطة)

  11111110111مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة 

 .محولكاالستغاثة بمن و أاستدعاء رجل الشرطة بالشارع  (0)

 .وتحرير محضر بالواقعةالتوجه إلى أقرب قسم شرطة  (6)

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المجلس القومي للمرأة
 

 سين ـ الجيزةدالمهن حمد حافظ متفرع من شارع الثورة ـشارع م 51
 31853156: ف  31853173ــ  31853165: ت

ncw@ncwegypt.commail: -E 
 Website:www.ncwegypt.com 

mailto:ncw@ncwegypt.com

