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في مكان العمل
التحّرش الجنسي

النســـاء في األخـــبار

التحرّش الجنسي ھو فعل عدائي وغیر مرغوب به 
ذو طبیعة جنسیة ينتھك كرامة الشخص ويشعره/ھا 

باالنحطاط واإلھانة والترھیب والتھديد.  

التحرّش الجنسي فعل غیر 
قانوني في معظم البلدان. 

ما ھي األفعال التي ُتعتبر تحرشاً جنسیاً؟ 

يحق لك العمل في بیئة آمنة 

وخالیة من التحرّش الجنسي. 

جوھرياً، يقرّر الشخص المتلّقي لسلوك الشخص 

اآلخر ما اذا كان ھذا السلوك عدائیاً أو غیر مرغوب به. 

معلومات مھّمة

في المساحات التابعة 
للمؤسسة 

في المكتب وفي غرف األخبار 
وفي ستديوھات التصوير

في المساحات غیر 
التابعة للمؤسسة 
في المیدان عند القیام 

باألبحاث أو اجراء المقابالت

في المساحات الرقمیة 
عبر االنترنت

خالل التواصل مع أشخاص عبر 
االنترنت للقیام بعملك

خالل النشاطات 
التي تنظمھا 

مؤسستك 
االعالمیة

خالل المناسبات 
المتّصلة بالعمل

خالل المحاضرات ورحالت 
العمل وجلسات التدريب 

ھناك آثار عمیقة وطويلة 
األمد على الشخص 

الذي تعرّض/ت للتحرّش 
الجنسي

ھناك عواقب اذا 
تحرّشت جنسیاً 

بشخص آخر.

آثار نفسیة 
وعاطفیة

يحدث التحرّش الجنسي غالباً في العالقات غیر المتوازنة، 
مثالً بین موظف/ة ومديره/ھا. يؤدّي ھذا غالباً الى التحرّش 

الجنسي على مبدأ المقايضة. 
آثار مھنیة آثار جسدية

التحرّش 
الجسدي

المداعبة 

عندما يستخدم شخص ما 
الضغط الجسدي أو القوة 
الجسدية إلرغام شخص 

آخر على االتصال الجنسي 
دون رضى ھذا األخیر. 

العواقب االجتماعیة 
النبذ من قبل األصدقاء والزمالء

جلب العار للعائلة

يُجبر شخص ما على الخضوع للتحرّش الجنسي 
مقابل فوائد مھنیة مثل الترقیة أو القیام بمھمّة كبیرة 

أو الحفاظ على وظیفته. 

تتأثر وظیفة شخص ما جرّاء رفضه التحرّش الجنسي 
أو مناھضته، كالتعرّض للطرد أو تدنّي مركزه في 

العمل أو إيقاف مھام كان يقوم بھا.

يمیل التحرش الجنسي الى الحدوث 
أكثر في الحاالت التي تتضمن 
الكحول أو مواد مسكرة أخرى. 

ان االغتصاب ھو فعل الجماع او االتصال الجنسي 
الكامل عند المھبل أو الشرج باستخدام أي عضو 

من أعضاء الجسم أو أداة غیر جسدية، أو االختراق 
الفموي باستخدام عضو جنسي دون موافقة 

الشخص اآلخر.

ُيعتبر االغتصاب أو االعتداء الجنسي جريمة 
جنائیة في معظم البلدان. 

االغتصاب
التلمُّس 

االرغام على التقبیل

اتصاالت ھاتفیة ورسائل 
غیر مرغوب بھا

تعلیقات أو ايحاءات جنسیة 
المجامالت ذات الطابع الجنسي

التصفیر

القاء الدعابات والنكات 
ذات الطابع الجنسي

التحرش 
اللفظي

التحرّش 
غیر اللفظي

عندما يعطي شخص ما 
اھتماماً جنسیاً لشخص آخر 
من خالل الكالم الشفھي أو 
المكتوب أو المحادثات التي 

تجري بینھما.

عندما يعطي شخص ما 
اھتماماً جنسیاً لشخص 
آخر من خالل األصوات أو 

األفعال عن بعد. 

النظر الى شخص آخر 
من األعلى الى األسفل

الغمز أو ارسال 
القبالت عن بعد

المالحقة
عرض الصور أو الملصقات 

ذات الطابع الجنسي التحرش الجنسي مقابل 
التصرّف الرومانسي: 

اذا كنت منجذباً/ة الى شخص آخر 
بطريقة رومانسیة، عامله/ھا باحترام 

وكرامة بكل ما تفعله أو تقوله. 

لست مذنب/ة 
لست وحید/ة 

اذا تعرّضت للتحرّش الجنسي 
في العمل، أنت أو أي من 

زمالئك/زمیالتك، علیك  التبلیغ  
عن ذلك لشخص بموقع مسؤول.

ال يتعلّق التحرّش 
الجنسي بالجنس، بل 

يتعلّق بموازين القوى. 

يحدث التحرّش الجنسي 
على مبدأ المقايضة عندما: 

العواقب المھنیة 
اإلنذار الرسمي
تعلیق المھام 

اإلقالة 
البطالة 

العواقب 
القانونیة/الشرطة 

المحاكمة 
التعويض المادي

السجن 


