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تقدمي

ملاذا هذا الكتيب؟

ألن ظاهرة التحرش اجلنسي تُمثل سلوكاً مشيناً يخدش احلياء، ونتيجًة 
حملاوالت البعض تفســـير الظاهرة كمحاولـــة لترهيب املرأة، خاصًة بعد 

مشاركتها في ثورة 25 يناير.

رأى اجمللـــس القومي للمرأة، أن يُّصـــدر هذا الكتيب للتأكيد على أهمية 
التوعيـــة التثقيفيـــة بكيفيـــة مكافحة ومنع هـــذه الظاهرة، وإبـــراز دور 
املؤسســـات واجلهات املعنية كٌل في اختصاصه لتقدمي احللول أماًل في 

احترام قيمة االنسان، الذي كرّمته األديان السماوية.
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تعريف ظاهرة التحر�ش ودوافعها 

ظهر مصطلح التحرش اجلنســـي منذ عام 1973، وانتشر على املستوى 
العاملي في بداية التسعينيات مع أول قضية ترفع في هذا الشأن.

اعتبرت األمم املتحدة التحرش اجلنسي أحد أشكال العنف ضد املرأة، 
وعّرفتـــه بأنه: »أى فعل عنيف تدفع إليـــه عصبية اجلنس ويترتب عليه، 

 

أو يرجح أن يترتب عليه، أذًى ومعاناًة للمرأة، سواًء من الناحية اجلسمانية 
 أو اجلنســـية أو النفســـية، مبا فى ذلك التهديد بأفعـــال من هذا القبيل 
أو القسر أو احلرمان التعسفى من احلرية، سواء حدث ذلك فى احلياة 

العامة أو اخلاصة« . 

ظاهرة التحر�ش يف م�ضر

التحـــرش في اجملتمع املصري من الظواهـــر الدخيلة عليه، وقد ظهرت 
على الســـطح كحاالت فردية منذ عدة أعوام وأزعجت األسرة، وتسببت 
فـــي حالة من التوتر اجملتمعـــي خاصًة بعد أن ظهـــرت حاالت التحرش 
اجلماعية في املناســـبات واألعياد في ما قبل ثورة اخلامس والعشـــرين 
مـــن يناير، وفـــي حني رأى البعـــض اعتبار التحرش ظاهـــرة تزامنت مع 
مشـــاركة املـــرأة في ثورات الربيـــع العربي وفســـروها كمحاولة لترهيب 
املرأة وإبقاؤها في املنزل، رأى آخرون أن سلب حقوق املرأة واضطهادها 
هـــو احلقيقـــة وراء كونها ظاهرة، واجتهـــت آراء أخرى إلى أن تســـليط 
الضـــوء عليهـــا وعرضها بصورة جريئـــة في اإلعالم، هو مـــا حولها إلى 

قضية مجتمعية بهذه الصورة .
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ما هو الدافع ؟
عادًة ما يكون الدافع وراء هذا التصرف، هو إشـــباع رغبة املتحرش في 
إهانة املرأة أوابتزازها في بعض األحيان، أو السعي إلى جذب االهتمام 
ومعرفة مدى اســـتجابة الضحية، أما الدافع األكثر شـــيوعاً فهو إشباع 
»األنـــا« أي إشـــباع احســـاس املتحرش بذاتـــه ورجولتـــه،  كنتيجة الفهم 
املعيـــب ملعنى الرجولة والناجت عن التنشـــئة اخلاطئة وســـوء معاملة رب 
األســـرة لألم والفتاة في املقام األول، فسلوك الشاب والفتاة هو انعكاس 
للبيئة التي نشـــأ وترعـــرع، فيها مروراً باملؤسســـة التعليمية واالعالمية 

والدينية .

من ال�ضحية؟
تعتبر املرأة أو الفتاة  ضحيًة للتحرش اجلنسي، عندما تتعرض ألي قوٍل 
أو فعـــٍل متعمٍد يخدش حياءها، وقد يصل بدرجـــة من الُفحش إلى حد 
 مالمســـة جسدها. ويحدث هذا السلوك املشـــني في العمل أو اجلامعة 
أو املدرسة أو املنزل أو الشارع أو األماكن واملواصالت العامة، وال عالقة 
له بالزي أو الشـــكل فأعلى نســـبة حتـــرش تعرضت لها املـــرأة احملجبة 

واملنتقبة.

اجلرمية اأمام القانون
لم تتضمن نصـــوص القانون املصري »التحرش اجلنســـي« كجرمية قد 
تختلـــف طرق إثباتها عن جرائم هتك العرض واالغتصاب، إال أن قانون 
العقوبات رقم 58 لســـنة 1937 واملرســـوم بقانون رقم 11 لســـنة 2011 
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اخلـــاص بتعديـــل بعض أحـــكام قانـــون العقوبات، تتضمـــن بعض مواده 
مفهوم التحرش اجلنسي مثل:

1( جرمية هتك العرض: وهى أى فعل ُمّخل باحلياء على درجة من اجلسامة، 
يقـــع علـــى اجملنى عليها نتيجة كشـــف أو مالمســـة املتهم جلســـدها 
أو جـــزءاً منه ممـــا يُعد من العورات بغير رضاهـــا بالقوة أو بالتهديد 

 

أو شرع فى ذلك يعاقب بالسجن املشدد. 
2(  جرمية فعل فاضح علني أو غير علني: وهى عبارة عن أى فعل يكون من 
شأنه خدش حياء الغير دون املساس بجسد اجملنى عليها، مما يؤدي 
إلي اإلخالل بحيائها سواء كان الفعل واقعاً عليها )علنياً( أو واقعاً علي 
غيرها فى حضرتها دون رضاها )غير علنى( ألنها جميعاً جرائم ُمّخلة 
باحليـــاء . ويعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ثالثة أشـــهر كل من ُوجد 
فى طريق عام أو مكان مطروق يّحرض املارة على الفســـق بإشـــارات 

 

أو أقوال.
3( جرميـــه تعـــرض ألنثى فى طريق عـــام أو مطروق علـــى وجه يخدش 
حياءهـــا: يُعاقـــب باحلبـــس مـــدة ال تقل عن ســـتة أشـــهر وال جتاوز 
سنتني، وبغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه وال تزيد على ألفى جنيه                
أو بإحدى هاتني العقوبتني، كل من تعّرض لشخص بالقول أو بالفعل 
أو باإلشارة على وجه يخدش حياءه فى طريٍق عام أو مكان مطروق. 
ويســـرى حكم الفقرة الســـابقة إذا كان خدش احلياء قد وقع عن طريق 

التليفون، أو أى وسيلة من وسائل االتصاالت السلكية أو الالسلكية. 
وقـــد تبنى اجمللـــس القومي للمرأة من خالل جلنته التشـــريعية موضوع 
التحرش اجلنســـي بالنســـاء، وهوما نتج عنه إصدار مرسوم بقانون رقم 
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11 لسنة 2011 لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والذي يحدد عقوبة 
التحرش اجلنســـي من خالل تشـــديد العقوية على جرائم هتك العرض 
)االغتصاب، هتك العـــرض، والتعرض ألنثى في الطريق العام( وجترمي 

فعل التحرش اجلنسي في مجال العمل أو بسببه.

الدين وظاهرة التحر�ش:
كفل اإلســـالم لإلنســـان احلريـــة والكرامة وقيدها بالفضيلـــة، وبالعدل 
حتى ال يجور، والبعد عن الرذيلة حتى ال تستشـــري غرائز الشر. وخص 
ُكُم الَِّذي َخَلَقُكْم  ُقوا َربَّ ا�ُش اتَّ َها النَّ املرأة مبكانة عالية قال الله تعالى: »َيا اأَيُّ
ُقوا  ِمــْن َنْف�ــٍش َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَهــا َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاًل َكِثرًيا  َوِن�َضــاًء َواتَّ
َ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا« )النساء آية 1(  َ الَِّذي َت�َضــاَءُلوَن ِبِه َوالأَْرَحاَم اإِنَّ اللَّ اللَّ
وآخر ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع هن 
النســـاء وكذا حفظ األعراض وحرمتها  حيث قال : )ا�ضتو�ضــوا بالن�ضاء 
خريا، فاإنهن عندكم عوان ل ميلكن لأنف�ضــهن �ضــيئا، واإنكــم اإمنا اأخذمتوهن 
ــُكْم َعليُكْم َحَراٌم  ا�ش، اإّن ِدَماَءُكــْم َواأْمَواَلُكْم َواأَْعَرا�ضَ باأمانــة الل .. اأَُيَهــا النَّ
ُكْم، َكُحرَمِة َيْوِمُكْم َهَذا يف �َضْهِر ُكْم َهَذا يف َبَلِدُكم َهَذا واإنكم  اإىل اأْن َتْلَقْوا َربَّ

�ضتلقون ربكم في�ضاألكم عن اأعمالكم وقد بلغت(.
واملسيحية تعتبر اإلنســـان تاج اخلليقة، فاإلنسان بقيمته وليس بجنسه 
ُجَل لَيَْس ِمْن ُدوِن الَْمـــْرأَِة َوالَ الَْمْرأَةُ ِمْن ُدوِن  ويقـــول الكتاب املقدس »الَرّ

« 1كو11: 11. ِبّ ُجِل ِفي الَرّ الَرّ
وقال السيد املسيح »أن من نظر إلمرأة ليشتهيها فقد زني بها في قلبه« 

متى5 :28.
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كيف ُتعاين ال�ضحية؟
التحرش اجلنســـي يُلقي بتداعيات عديدة علـــى املرأة الضحية حترمها 

من املشاركة االجتماعية واالقتصادية فهو يؤثر على: 
)1( احلياة العائلية

تتعرض حياة الضحية العائلية لتأثيرات شديدة السلبية، كاإلضطرابات 
النفســـية وفقدان الثقـــة في الرجال. وقد يترتب تّعـــرض املتزوجة لهذا 
الســـلوك، إلى أن يقوم زوجها بتطليقها وهدم احليـــاة العائلية في حالة 

ابالغها السلطات املعنية بالواقعة، ومحاولة القصاص من املتحرش.
)2( احلياة املهنية

وقـــوع املرأة حتت التهديد واالبتـــزاز في العمل، قد يترتب عليه تعرضها 
للفصل أو القيام بتقدمي استقالة، عالوًة على إصابتها باإلحباط واليأس، 

وقتل الطموح، وسوء التكيف مع بيئة العمل.
)3( صحة املرأة

يتعـــرض ضحايا اجلنس إلى هزات عصبيـــة واكتئاب، ويحتجن لفترات 
طويلة للعالج النفســـى، قد متتد عدة سنوات من جراء تعرّضهن ألفعال 

التحرش اجلنسي. 

ملاذا التحر�ش؟
- قصور في الدور التربوي لألســـرة واملدرســـة واملؤسســـة الدينية، في 

تعليم املرأة كيفية تعاملها مع الرجل والعكس.
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- اقتصار دور األب على الدعم املالي لألســـرة، والتخلي عن مســـؤوليته 
جتاه املشـــاركة فـــي تربية أبنائـــه والرقابة عليهم وحتمل األم ملســـئولية 
التربية وحدها، باإلضافة إلى األعباء التي تتحملها لدعم األســـرة مادياً 

أيضا بجانب األعباء املنزلية.
- ســـوء معاملة رب األســـرة وخاصة في الطبقات الفقيرة لألم واالبنة، 
يجعـــل نظرة األبناء للمـــرأة دونية ويكرس لثقافة إيذائها نفســـياً وبدنياً 

وخاصة في سن املراهقة. 
- غياب الوازع الديني واألخالقي وقيم اجملتمع األصيلة وثقافة أفراده، 

من شهامة واحترام لآلخر.
- وجود خلل في توصيف »التحرش اجلنســـي« قانونياً مما يُعيق تطبيق 

العقوبات أو الضبطية.
- خلل في منظومة القيم باملناهج التعليمية.

- إظهار صورة املرأة في اإلعالم بشكل متدٍن واحلط من كرامتها.
- عدم الوعي مبفهوم املساواة واحلريات اإلنسانية وطبيعة املرأة.

- تخلي الضحية عن حقها في اإلبالغ نتيجة شعورها باإلهانة واإلذالل، 
أوخوفها من احلرج وسوء املعاملة. 
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دور املوؤ�ض�ضات يف معاجلة ظاهرة التحر�ش:
املؤسسات الدينية )وزارة األوقاف - الكنيسة(

• إدراج موضـــوع التحرش في األحاديث والعظات الدينية في املســـاجد 
والكنائس - خاصًة قبل األعياد.

• إظهار آراء الفقهاء بصحيح الدين جتاه هذه القضية من خالل القنوات 
األرضية والفضائية الرسمية ملا لها من تأثير كبير، على نسبة ال بأس 
بهـــا من متلقي الرســـالة اإلعالميـــة، والرد على مدعـــي العلم بالدين 

والشريعة.
• تبسيط لغة اخلطاب الديني للوصول إلى كافة شرائح اجملتمع.

وزارة الداخلية
• تكثيـــف احلمـــالت األمنيـــة - خاصًة الســـرية منها - فـــي التجمعات 
واملناطق املزدحمة مع ضرورة إنشـــاء قوة ضبط متخصصة تنتشر في 
األماكن واملواصالت العامة، بهدف القبض علي املتحرشـــني في حالة 

التلبس.
• تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوي التحرش.

• تعيـــني ضابطات من النســـاء لتلقي الشـــكاوي، لســـهولة التواصل مع 
الضحية ورفع احلرج عنهن.

• تشجيع الضحية لإلبالغ، بالتأكيد علي سرية التحقيقات في مثل هذه 
احلاالت.
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• توفير وســـائل رصد وضبط مثل )كاميرات، زي مميز ألفراد الشرطة، 
عصي كهربائية للشرطة، بخاخ ملون مخصص للمتحرش(.

املوؤ�ض�ضات الرتبوية والإ�ضالحية
• نشر قيم املساواة من خالل املناهج التعليمية.

• إقامـــة ندوات تثقيفية داخل املدارس وقصور الثقافة للتوعية باحترام 
قيمة االنسان.

• إدراج جـــزء خاص فـــي منهج التربية الدينية )إســـالمي - مســـيحي( 
لتوضيح موقف الدين من هذه الظاهرة.

• إقامة أنشطة مشتركة للتوعية بحقوق اآلخر واحترام خصوصيته.
• عقد نـــدوات باملراكـــز اإلصالحية لتوعيـــة النشء بخطـــورة القضية 

وآثارها السلبية.

املوؤ�ض�ضات الإعالمية
• إطالق حملة إعالمية )مسموعة/مرئية/مقروءة/إلكترونية( لترهيب 

اجلاني وتشجيع الضحية علي االبالغ من خالل:
• حتديـــد آليـــة للرقابة علـــي الفضائيات )رســـمية / خاصة( لتصحيح 

اخلطاب الديني اخلاص باملرأة.
• االعالن الدائم من خالل News Bar عن رقم اخلط الساخن، لإلبالغ 

عن حاالت التحرش.
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• التشـــديد علي عدم نشر أســـماء املبلغات أو ما يدل علي شخصياتهن 
لتشجيعهن علي االبالغ.

• عمل لقاءات مع:
- كتاب الدراما لتوضيح دور املرأة في اجملتمع، وتغيير النظرة السلبية لها. 
- معدي البرامج للمساهمة في التوعية، وطرح املشكلة علي اجملتمع.

املجتمع املدين
• تكثيف حمالت مباشرة للتوعية بخطورة هذه الظاهرة.

• تشكيل جماعات ضغط القرار قانون التحرش.
• إجراء دراســـات ميدانية تتضمن ُسبل مقاومة الظاهرة ورصد التغير 

في نسبة التحرش.
• حترك شـــعبي واسع الســـتدعاء شـــهامة الرجل املصري، وإعادة قيم 

وتقاليد اجملتمع األصيلة ألفراده.
• تنظيـــم دورات تدريبيـــة للمـــرأة، توضـــح كيفية التعامل مـــع التحرش 

واإلبالغ عنه.
وقـــد بدأت بالفعل عـــدة جهود من منظمات اجملتمـــع املدني واحلركات 
الشـــعبية واجلمعيات األهلية، في مبادرات وطنية وحمالت على مواقع 

facebook من بينها: 
- حملـــة »دعوة للمشـــاركة في وقفـــة إلنهاء معاكســـة الفتيات في مصر 

»كفاية تخلف«.
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- حملة »ضد معاكسة البنات لألوالد«.
.watch  مبادرة فؤاده -

- حملة »اوقفوا التحرش اجلنسي في مصر«.
- حملة »نفسي«.

- حملة »خريطة التحرش اجلنسي«.
- حملة »وقفة ضد التحرش اجلنسي - بنات مصر خط أحمر«.

- حملة »مدينة نصر بال حترش«.
- حملة »عيد بال حترش«.

- مبادرة »بصمة«.
- حملة »استرجل واحميها بدل متتحرش بيها«. 

- حملة »شارع آمن بدون حترش«.
- حملة »قطع إيدك«.

املجل�ش القومي للمراأة:
• التنســـيق مع اجلهات املسئولة لوضع خطة تنفيذية للحد من الظاهرة 
والعمـــل على وضع مقترح تشـــريعي، لتحديد مفهوم التحرش اجلنســـي 

وعقوبته. 
• إعداد مواد ثقافية وتوعوية حول موضوع التحرش و أهمية اإلبالغ عن 

جرائم التحرش وأساليب التعامل معها.
• إطالق حمالت لضبط الشارع املصري، خاصًة في مواسم االحتفاالت 

باألعياد واملناسبات.  
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املجال�ش الت�ضريعية:
- إقرار نصوص ومواد عقابية ســـواء في قانون العقوبات أو التشريعات 

اجلنائية،  خاصة بالتحرش.
- مراجعـــة القوانـــني ووضع مقترحات تشـــريعية، تضمـــن حقوق املرأة 

وتراعي مبدأ املساواة .

معلومات هامة ل�ضحايا التحر�ش: 
)1( الدفاع عن أنفسكن بكل ثقٍة وحزم وقوة فأننت صاحبات حق.

)2( اإلبالغ بأحد اخلطوط الساخنة:
01150118822 watch مبادرة فؤاده •

• غرفـــة عمليـــات الشـــركة املصرية إلدارة وتشـــغيل متـــرو األنفاق 
16048 / 25747295 )تابع للشرطة(.

• مكتب شكاوى املرأة باجمللس القومي للمرأة 08008883888
)3( استدعاء رجل الشرطة بالشارع أو االستغاثة مبن حولكم.

)4( التوجه إلى أقرب قسم شرطة وحترير محضر بالواقعة.


