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ُمُ  ٍّ ُنمىعُانتحّزشُانجىس ٍّ ُىجزُانىظاوُانذاخه

 فٍُانتخىُىن

 
َُشّكمُهذاُانمستىذُمىجًزاُفقظ

ُفٍُانتخىُىنُبانهغتُانعبزَّتُانىّصُانمهزوُهىُانىصُانكامم ٍّ ُنمىعُانتحّزشُانجىس ٍّ   نهىظاوُانذاخه
ُإنًُانىساءُوانزجالُعهًُحّذُسىاءَتطزُّ ٍّ وانتذكُزُُومهُأجمُانتُسُز،ُجزيُاستخذاوُانتأوُث. قُانىظاوُانذاخه

 .عهًُانتىانٍ
 

  ،ٌّة من أجل ضمان بٌئة تحترم الدارسٌن والعاملٌن فٌه ه هدًفا بالغ األهم ٌْ وضع التخنٌون نصب عٌن
ًّ والمضاٌقة  . فالتحّرش الجنس ًّ ٌّة التحّرش الجنس ًّ أو مضاٌقة على خلف وخالٌة من أّي تحّرش جنس

ٌّته، والمساواة ٌّته وخصوص ن، وهما  ٌنتهكان كرامة اإلنسان وحر ٌْ محظوران وفًقا للقانون. بٌن الجنس
 .جسيمة سلوكّية )تأديبّية(مخالفة زْد على ذلك أّنهما ٌشّكالن 

 فً التخنٌون ًّ ًّ لمنع التحّرش الجنس بتفصٌل وتوضٌح الخطوات التً ٌقوم بها من  ٌقوم النظام الداخل
، وهو ٌصٌغ ُنظم   ًّ ًّ أو المضاٌقة، بما فٌها خطوات على المستوى الدعائ  أجل منع التحّرش الجنس

 ًّ إلى تدعٌم وزٌادة ما جاء فً القانون واألنظمة، ال  معالجة الشكاوى التً ُتقّدم. وٌسعى النظام الداخل
 االنتقاص منها.

 ُان َُسزٌ ُمه ُعهً ؟ ٍّ ُانذاخه ًّ إلى كّل حالة من حاالت التحّرش ىظاو تتطّرق أحكام النظام الداخل
ًّ أو المضاٌقة، تبدر عن شخص ما  لتخنٌون ضّد شخص آخر تابع له، وتسري أًٌضا على ا فًالجنس

ن بدرا عن شخص تابع للتخنٌون تجاه عابر سبٌل فً حال حدثت هذه األفعال والتحّرش  ٌْ المضاٌقة اللذ
 لمنطقة التابعة للتخنٌون أو فً ضمن إطار عمله. فً ا

 ُ؟ ٍّ ًّ أحد األفعال التالٌة: ماُهىُانتحّزشُانجىس  ٌشمل التحّرش الجنس
o ؛ ًّ  ابتزاز شخص ما من أجل ارتكاب فعل ذي طابع جنس
o ؛  -فعل شائن ًّ ٌّج أو االكتفاء أو التحقٌر الجنس  فعل هدفه الته
o بهذه االقتراحات.  اقتراح ًّ ش أنه غٌر معن ٌُوّجه لشخص أوضح للمتحرِّ  ، ًّ متكّرر ذو طابع جنس

فً حال الحدٌث عن عالقات سلطة وسٌطرة، فإّن التحّرش ٌعنً اقتراًحا متكّرًرا كما أسلفنا حتى 
ٌُعّبر الشخص اآلخر عن معارضته أو عدم رغبته؛  لو لم 

o ٌّة الشخ ًّ التطّرق بشكل متكّرر إلى جنسان ش أنه غٌر معن ص، فً حال أبدى ذلك الشخص للمتحرِّ
 تطّرًقافً حال الحدٌث عن عالقات سلطة وسٌطرة، فإّن التحّرش ٌعنً  بهذه التطّرقات المذكورة.

ٌُعّبر الشخص اآلخر عن معارضته و/ أو عدم رغبته؛  متكّرًرا كما أسلفنا حتى لو لم 
o ٌّتهأو مع  التعامل بشكل تحقٌرّي أو مهٌن مع جنس شخص ما ٌّة؛  جنسان  أو نزعاته الجنس
o  ،من خاللالنشر المغرض لصورة أو شرٌط أو تسجٌل لشخص ما، ٌتمحور فً جنسانٌته 

 ذلك من دون موافقته على النشر.  فً حٌن ٌجريمالبسات قد ٌؤدي فٌها النشر إلى إذالله، 
 ٌّبة،  ماُانذٌُالَُ عتبزُتحّزًشاُجىسًُّا؟ من خالل االحترام المتبادل واإلرادة الغزل الذي ٌجري بروح ط

ا.  ًٌّ ٌُعتبر تحّرًشا جنس  الحّرة والموافقة المتبادلة، ال 
 ُ ُهٍُانمضاَقت؟ المضاٌقة هً مسٌّ الحق بعضو طاقم أو عامل أو مرّشح أو طالب، من طرف ما

 ُمشّغل أو مسؤول، إذا كان مصدر المضاٌقة والمّس نابًعا مّما ٌلً:
o ؛ ًّ  التحّرش الجنس
o ٌ؛تبل ًّ  غ، شكوى، شهادة أو دعوى ناجمة عن مضاٌقة أو عن تحّرش جنس
o  مساعدة موظف لموظف آخر بخصوص التوّجه أو الشكوى أو الدعوى الناجمة عن مضاٌقة و/أو

.  شتحرّ  ًّ  جنس
ُأوُانمضاَقت ٍّ ٍّ أو ًَُكٍ نهًرضّشس انزٌ َشؼش تأَه كاٌ ضحُح نهرحشّ : طزقُمعانجتُانتحّزشُانجىس ش انجُس

 :وفمًا َشاءمىها،ُُاكهّهاُأوُبعضًُانًضاَمح أٌ َُشظ يٍ خالل انمُىاخ انثالز انرانُح، 
o ٍُّ ُانتأدَب ٍّ فٍ انرخُُىٌشكّ أو يُ  ٍ  انرىّجه ئنً ئحذي يفىضر: اإلجزاء . ضاخ يُغ انرحّشش انجُس

ٍّ أو تىاسطح شخص آخش، شفىًَّّا أو خطًُّّا  . ًَكٍ أٌ َرّى انرىّجه تشكم شخص
o ٍُّ  . ذمذَى شكىي نذي انششطح :اإلجزاءُانجىائ
o ٍُّ  . ذمذَى دػىي يذَُّح :اإلجزاءُانمذو
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 أو مضاٌقة ضّد بلتخنٌون والذي اشتبه ا فًٌجب على الشخص  :واجبُانتبهُغ ًّ وقوع تحّرش جنس
أو المركزات،  ٌْنضتشخص آخر، عدم معالجة المسألة بنفسه، بل علٌه التبلٌغ بذلك أمام إحدى المفوّ 

 بأسرع ما تسمح به مالبسات المسألة.

 ٍُُُّّتاضمفى ُانتحّزشُانجىس ، هذفهًا ذهمٍ : مىع ٍّ ذُشظ فٍ انرخُُىٌ يفىضراٌ نًُغ انرحّشش انجُس

ٍّ أو انًضاَمح، واسرُضاحها وفمًّا نإلجشاء انًفّصم فٍ  انشكاوي وانرىّجهاخ انًرؼهمح تانرحّشش انجُس

ىصُاخ ئنً انسهطاخ انًخّىنح فٍ انرخُُىٌ تاذخار خطىاخ يإلرح أو دائًح انُظاو انذاخهٍ، وذمذَى انر

ا تُشاطاخ ئسشادَّح  .ذشي أَّها ضشوسَّح يٍ أجم يؼانجح انًسأنح وذمىو انًفىضح انًشّكضج أَضًّ

 ٍّ  .واسرشاسَّح نًُغ انرحّشش انجُس

 ٍُّ ُانجىس ُانتحّزش ُنمىع ُ  : مزّكزاث ػذج يشّكضاخ نًُغ  ٍ، ذُشظ فٍ انرخُُىٌئنً جاَة انًفىضر

ٍّ أٌ  ره ًّ ، ويه ٍّ ُعىىاوًاُمتاًحاُوفىرًَاُنتهقٍُانتىّجهاثُومّذَُذُانعىنُفٍُانىشاطاثُانرحّشش انجُس َك هَّ

ُوانىقائُّت ُعىاَتُهاخ، انًشّكضاخ غُش يخّىالخ تًؼانجح انرىجّ  .اإلرشادَّت ُإنً ُانتىّجه ُبىقم وَقمَه

 ُُ  . وفك سغثح انًرىّجهه،ُإحذيُانمفىضت

 ُاالستُضاحمعانج ُعمهُت ُفٍ ُانمفّىضت ُمساعذة ُوواجب ُانتىّجه  ضراٌ ترسُُش ئجشاء  انًفىّ  ذهرىّ : ت

، يٍ خالل انحفاظ ػهً حمىق يجًم انضانؼٍُ فٍ انًسأنح ٍّ اسرُضاح ٌّ ٌّ وجزس  َجة ػهً كمّ . سش

ُ ٍ وأٌ َساػذهًا لذس انًسرطاع فٍ أداء  نرخُُىٌا فٍشخص  أٌ َرؼاوٌ تشكم كايم يغ انًفىضر

رهًا ًّ ٌّ االيرُاع ػٍ انرؼاوٌ يغ انًفّىضح وػذو اإلدالء تانًؼهىياخ أو اإلدالء تًؼهىياخ . يه ونزنك، فا

 .كارتح، ذشّكم كهها يخانفح سهىكُّح، ئال ئرا جشي رنك وفمًّا نهماَىٌ

 ُانتىّجه ُعالج خذ المفوضة التً تعالج التوّجه قراًرا بخصوص أعقاب االستٌضاح، تتّ فً : اوتهاء
التوصٌة بتقدٌم إغالق الملف، الخطوات التً ترى من المناسب اتخاذها فً أعقاب نتائج االستٌضاح: 

ٌّة، أو ن، أو أّي خطوة أخرى تالئم ب التوصٌة المشتكى علٌه إلى المحكمة التأدٌب ٌْ الفصل بٌن الطرف
 .مناسًبا ضةالمفوّ  ما تراهألة، وفق حٌثٌات المس

  :للتخنٌون كان على دراٌة بتفاصٌل  فًشخص آخر  ضتان وكلّ تلتزم المفوّ الحفاظ على السّرّية
ٌُلزم  ةمعالج ٌّة المعلومات المتعلقة بهذا التوّجه، باستثناء الحاالت التً  التوّجه، بالحفاظ على سر

باإلدالء بهذه المعلومات، أو لغرض اإلدالء بهذه المعلومات أمام المفّوضة لغرض معالجة  القانون فٌها
  التوّجه. 

   يساق فٍ انرخُُىٌ /طانة للتخنٌون، أي: فًكل شخص : نكيفّية التوّجه ولم ٌّ تًا فٍ رنك )ج فٍ أ

ٍّ (طالب انًشحهح انرحضُشَّح وطالب فٍ أجاصج ، تًٍ فُهى سفُغ أو ث)، كم ػضى طالى أكادًَ ٌّ اَى

، وكم ػايم( انضُىف األكادًَُّىٌ ٍّ ٌّ /وػضى فٍ انطالى انثحث دائى أو يإلد، تًٍ فُهى )ج /ج ئداس

يٍ َرضشس يٍ تٍُ هإالء أو  -(انؼايهىٌ وفك اذفالُاخ اسرشاسج ويضودٌ انخذياخ ػهً اخرالفهى

 ، ٍّ ٍّ أو يضاَمح َاتؼح ػٍ انرحّشش انجُس ٍّ تزنك ػهُهَشرثهىٌ تىلىع ذحّشش جُس ى ذمذَى تالؽ خط

ٌّ ( تاإلًَُم) ٍّ )أو شفى إلحذي انًفىضرٍُ أو انًشّكضاخ، وفمًا َخراس يمذو ( ػثش انهاذف أو نماء شخص

ٍّ هُاانثالؽ ذ انًفىضراٌ وانًشكّضاخ تانحفاظ ػهً خصىصُّح يمّذيٍ ذرؼهّ . ، وانالذٍ ذشد أسًاؤه

 . َىٌانثالغاخ وانًشركٍُ، وفمًّا نشغثاذهى وتًا َمرضُه انما
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