
 

 1998الئحة آداب السلوك تمشياً مع قانون منع التحرش الجنسي 

 المقدمة

شخص على خلفية جنسية ينال من كرامة اإلنسان إن التحرش الجنسي أو التعرض ل
وحريته وخصوصيته ويمّس بالمساواة بين الجنسْين. ويلتزم مركز "شاليم" األكاديمي 

ام المتبادل والنزاهة مع حتر)فيما يلي "المركز"( بخلق بيئة تضمن عالقات اال
 العمل. في إطاروطالبه وكل َمن يتواصل معه  مستخدميه

وينظر المركز بخطورة بالغة إلى أي سلوك ينطوي على التحرش الجنسي ويعمل كل 
 ما في وسعه لمنع مثل هذا السلوك.

شخص على خلفية جنسية ينال من كرامة اإلنسان إن التحرش الجنسي أو التعرض ل
ته ويمس بالمساواة بين الجنسْين. كما أن هذه الممارسات ُتعتبر جنائية وخصوصي

وتبرر رفع دعاوى التعويضات منذ سريان مفعول قانون منع التحرش الجنسي في 
 .1998شهر سبتمبر أيلول من عام 

تمّس بعالقات العمل كما أن ممارسات التحرش الجنسي أو التعّرض ألي شخص 
 لوك وتتعارض مع سياسة المركز. آلداب الس وتشكل تجاوزا  

الركائز األساسية ألحكام القانون والتعليمات الخاصة بمنع وتأتي هذه الالئحة لتوضيح 
. 1998التحرش الجنسي )البند الخاص بواجبات رّب العمل( التي تم تشريعها عام 

وفي حال وجود أي تناقض بين الالئحة الواردة أدناه وأحكام القانون والتعليمات 
المرفقة به، فإن القانون والتعليمات المرفقة ُتعتبر المرجعية الُملزمة ويمكن مراجعتها 

 من هذه الالئحة. 11كما يرد الحقا  في البند رقم 

إن هذه الالئحة تخّص جميع مستخدمي المركز والدارسين فيه، بما في ذلك أعضاء 
ئحة تارة  بصيغة المذكر السلك األكاديمي والسلك اإلداري والطالب. وتمت كتابة الال

وتارة بصيغة المؤنث. وكلما تمت اإلشارة إلى "المدير العام" في الالئحة فإن المقصود 
 هو نائب رئيس المركز للشؤون األكاديمية.

 :إن الالئحة أدناه تتضمن ما يلي
 

 البنود الجزء 

 قات العمل" مغزى "إطار عاللشخص )والتحرش الجنسي والتعرض  ما هي ممارسات  1-4  أ  

 و"إطار الدراسة"                         

شخص )جريمة تستحق العقاب تبة على التحرش الجنسي والتعرض لالنتائج المتر  5  ب 

  الجنائي، وعلة تستدعي رفع دعوى تعويضات(

  سياسة المركز ومسؤولياته  6-7  ج  

 شخصممارسات التحرش الجنسي والتعرض لمنع      8-9  د  

 ماذا يمكنك القيام به في حال تم التحرش بك جنسيا  أو التعرض لك؟  10  ه  

 والتعامل معها في المركزإجراءات تقديم الشكاوى للمسؤولة عن منع التحرش الجنسي  11-16  و  

  (19بنظام المقاولة لدى شخص آخر )البند  المستخدممتفرقات:   17  ز  



 

 

 ش الجنسي والتعرض للشخص؟الجزء األول: ما هي ممارسات التحر
  

 ما هو التحرش الجنسي؟. 1

)أ( على الرغم من أن غالبية حاالت التحرش الجنسي تتم من قبل الرجل وضد المرأة، 
فإن ممارسات التحرش الجنسي قد يقوم بها الرجل أو المرأة بحق رجل أو امرأة، حيث 

 كل هذه االحتماالت. على القانون ينطبق

أتي من ( على أن التحرش الجنسي قد ي1998التحرش الجنسي ) )ب( ينص قانون منع
مة وهي كاآلتي:  خالل ممارسة أي شكل من األشكال السلوكية الستة المحرَّ

 له إيحاء جنسي فعلإبتزاز شخص لغرض ارتكاب ( 1) 

 مثال: المدير الذي يهدد بفصل مستخدمة إذا رفضت ممارسة العالقات الجنسية معه؛  
 ذي يتعهد للطالبة بمنحها عالمة أفضل في المساق الذي يدّرسه إذا المحاضر ال   
 .أقامت معه عالقات ذات إيحاء جنسي   
 
 العمل الُمشين( 2)  

 يالمس المستخدمة بدافع الغريزة الجنسية أو يكشفمثال: المستخدم أو المدير الذي    
 لها أعضاءه الخاصة دون الحصول على موافقتها.   
 

   أنه ال يبدي تقديم العروض ذات اإليحاء الجنسي على شخص ما رغم تكرار ( 3) 
 .  االهتمام فيها   
 ويشار إلى أن الشخص المذكور ال يحتاج إلى إظهار عدم موافقته على هذه   
 العروض في الحاالت التالية:    
   

i.   خضوع )بين الرئيس والمرؤوس( في العملوجود عالقات 

على طرح العروض ذات اإليحاء الجنسي  مثال: المدير الذي يكرر
 الكسرتيرة الخاضعة له حتى وإْن لم ُتظهر عدم موافقتها.

ii.    حالة الطالب الذي يدرس في مؤسسة للتعليم النظري أو الديني أو المهني
ه العروض من خالل استغالل عالقات ُتطرح عليه هذللبالغين والذي 

 الخضوع في الدراسة.

رر تقديم العروض ذات اإليحاء الجنسي على مثال: المحاضر الذي يك
  الطالبة.

 

iii.   إستغالل عالقات قائمة على الخضوع أو التبعية أو التربية أو عند رعاية
 قاصر أو عاجز أو أي شخص يحتاج للعالج.

 



 

 شخص ما رغم أن الشخص المذكور  جنسانية التلميح المتكرر إلى  (4)

 يظهر عدم اهتمامه بهذه التلميحات     

 

مثال: التلميح المتكرر إلى الطابع الجنسي لمظهر شخص ما رغم توضيحه أن هذا 

 األمر يسبب له االنزعاج.

 

 المادةويشار إلى أنه ال حاجة إلبداء عدم الموافقة في الحاالت المشار إليها أعاله في 

   (.3رقم )

 
ه أو ميول جنسانيتهالتلميح المخزي أو المهين لجنس الشخص المعني أو ( 5)

 الجنسية سواء أظهر انزعاجه بذلك أم ال.

 

وسط  جنسانيتهنشر صورة أو فيلم أو تسجيل لشخص ما يتمحور حول ( 6)
 دون الحصول على موافقته على هذا النشر. ظروف من شأنها إهانته أو احتقاره

تجدر اإلشارة إلى أن القانون الجنائي أو المدني قد يمنح الناشر الحماية في  هغير أن
 استيفاء أحد الشروط التالية: حال
 

 بالنظر إلى ظروف النشر ومضمون  موضوعية)أ( إذا تم النشر العتبارات  
 المنشورة وشكلها ونطاقها وهدفها. المادة            

 
 )ب( إذا تم النشر لهدف قانوني. 

 
 )ج( إذا كان للنشر ما يبرره في ظروفه الخاصة كونه يدور حول قضية  

 شرط خلوه من األكاذيب، أو إذا كان النشر يأتي بمثابة إبداء عامة وب     
 شخص يتولى منصبا  عاما  أو يوجه االنتقاد إليه بما يخص فيالرأي      
 منصبه ودون تجاوز حدود المعقول لغرض تحقيق هذا الهدف.     
 

عني ت الفقرة"الصورة أو الفيلم أو التسجيل" المشار إليها في هذه  جدير بالذكر أن
أيضا  أي مادة تم تحريرها أو دمج هذه المكونات البصرية والسمعية فيها، على أن 

  التعرف على الشخص المعني فيها. يتسنى
 

)ج( كما أن التحرش الجنسي هو استغالل ألي عالقات خضوع بين الرئيس 
ت ومرؤوسته إذا ما استغل الرئيس موقعه إلقامة العالقات الجنسية بين الطرفْين. وقض

المحاكم في هذا اإلطار أن في أي حالة من وجود عالقات جنسية بين طرفْين مرتبطْين 
أيضا  بعالقات عمل يتحمل الطرف القوي مسؤولية إثبات عدم استغالله سطوته على 

 الطرف الضعيف لغرض فرض العالقات الجنسية عليه. 

خدمْين أو بين وقرر مركز "شاليم" أنه في أي حالة وجود عالقات جنسية بين مست
محاضر وطالب، يجب على المستخدم األعلى مرتبة  بين االثنين إبالغ اإلدارة فورا  



 

بوجود هذه العالقات. كما يوضح المركز أنه في حالة وجود عالقات بين مستخدم 
وطالب أو بين مستخدمْين لْيَسا على نفس المرتبة الوظيفية فإن المركز يعمل على 

هذه التعليمات  تطبيقى مرتبة  عن العمل فورا . وقد قرر المركز إيقاف المستخدم األعل
المركز  يعملراعي مميزات الدراسة والعمل فيه، حيث تدقيق النظر بشكل يبعد 

بمقتضاها في جميع الحاالت. وُتعتبر أي حالة من عدم اإلبالغ بعالقات كهذه مخالفة 
 انضباطية.

 

 )د( عدم الموافقة

 ينطوي المعني عموما  إظهار عدم موافقته على أي فعل ( يجب على الشخص 1)   
 على الحاالت التالية: ينطليللتحرش الجنسي. غير أن هذا الواجب ال على         
 ( الواردة أعاله(.1)ب() المادةاالبتزاز ) -       

 ( الواردة أعاله(.2)ب() المادةاألفعال المشينة ) -       

 ( الواردة أعاله(.5)ب() المادةعلى االحتقار أو اإلهانة )المعاملة القائمة  -       

 إستغالل عالقات الخضوع في العمل أو الدراسة بين الشخص الذي يمارس  -       
 التحرش الجنسي والشخص الذي يتعرض له )فيما يتعلق بالممارسات الوارد         
 ( أعاله.4( و)3)ب() المادتْينذكرها في          

 
إلى أن هناك أنواعا  أخرى من العالقات الخاصة التي ُتغني عن إظهار عدم ويشار 

 ( من القانون.6)3رقم  المادةالموافقة كما يأتي بيانها تفصيال  في 
 
 ( يتم إظهار عدم الموافقة إما قوال  أو سلوكا  بصورة ال تقبل التأويل بالنسبة 2)   

 للشخص العادي.        
 
 التحرش الجنسي؟ مستوىإلى  ترقىال التي ما هي الممارسات . 2

ع تعريف التحرش الجنسي بصورة مفصلة فإن هذه  على الرغم من محاولة المشرِّ
التعاريف بطبيعتها تبقي "منطقة رمادية". وهكذا يصعب، على سبيل المثال، الجزم 

. يتهمسبقا  بكل ما ُيعتبر معاملة "ُمخزية" أو "مهينة" بالنسبة لجنس الشخص أو جنسان
غير أن حظر التحرش الجنسي ال يعني حظر المغازلة الجارية بروح ودية 
وبالتراضي. وينصح المركز مع ذلك مستخدميه تجنب القيام بأي فعل يوشك على 
تجاوز حدود الالئق وقد يفسره مستخدم آخر على أنه يشكل اعتداء عليه حتى وإن لم 

لتصورات القيمية المعتمدة في يرَق إلى مستوى التحرش الجنسي وذلك مراعاة  ل
 المركز.

 
 لشخص؟ما معنى التعرض . 3
 

( على أن 1998)أ( ينص قانون منع التحرش الجنسي وقانون تكافؤ فرص العمل )



 

لشخص يطال كل الحاالت الواردة أدناه إذا ما تم بمقتضى عالقات العمل أو التعرض 
 الدراسة:

 
 ب العمل أو للطالب الجامعي أو لكل من ( إذا تعّرض المدير للمستخدم أو لطال1)   

 االلتحاق بالدراسة كطالب، شريطة أن يعود مصدر التعّرض إلى  حاول        
 التحرش الجنسي أو يتعلق بتقديم شكوى خاصة بالتحرش الجنسي )سواء أكان        
  يدلي شخصا   الشخص الُمعتدى عليه هو الذي تعرض بنفسه للتحرش الجنسي أو        
 لصالحه أو زميال  له قدم له العون.بإفادة         

  
 لكن إذا كان التحرش الجنسي يأتي على شكل تقديم العروض المتكررة ذات        
 اإليحاء الجنسي أو على شكل التلميحات المتكررة إلى جنسانية الشخص المعني،       
 ميح واحد ال أكثر.فيكفي  في هذه الحالة أن يتعرض الشخص لعرض أو تل       

 
 بعض األمثلة:

عليها مرة واحدة عرضا  قدمه لها المدير الذي يمنع ترقية المستخدمة عقب رفضها  -
 فقط بإقامة االتصال الجنسي.

مرة واحدة عرضا  قدمه لها المدير الذي يفصل المستخدمة من العمل عقب رفضها  -
 فقط بإقامة االتصال الجنسي.

 لطالبة عالمة متدّنية عقب رفضها تلميحاته بشأن جنسانيتها.المحاضر الذي يمنح ا -
 
 ( إذا تعّرض المدير للمستخدم أو لطالب العمل أو للطالب الجامعي أو لكل من 2)

 حاول االلتحاق بالدراسة كطالب، شريطة أن يعود مصدر التعّرض إلى شكوى      
 قضائية تم تقديمها سابقة تم تقديمها بسبب حادث تعرض سابق أو إلى دعوى     
 بسبب حادث كهذا.      
 
 ( إذا تعرض المدير للمستخدم أو لطالب العمل، شريطة أن يعود مصدر التعرض3)

 آخر فيما يتعلق بشكوى أو دعوى قضائية قدمها  ا  إلى معاونة المستخدم مستخدم     
 بسبب حادث تعرض سابق.     
 

لمستخدم آخر مما جعل المدير يشدد من مثال: أدلت المستخدمة بإفادة حول التعرض 
 ظروف عملها.

 
 ما هو "إطار عالقات العمل" و"إطار الدراسة"؟. 4
 

 )أ( ما يجري داخل المركز أو في أي مكان آخر يجري فيه نشاط يخص المركز. مثال: 
 قاعة يقيم فيها المركز ومستخدموه معرضا  لمنتجات المركز؛ معهد للتأهيل أو     
 ت االستكمالية تجري فيه دورة خاصة بالمركز؛ مطعم يقيم فيه المركز   للدورا    
 احتفاال  لمستخدميه؛ جولة تعليمية خاصة بالمركز.    



 

 
 )ب( كل ما يتخلل العمل أو الدراسة )مثال: سفر يتم وقت الدوام لغرض حضور جلسة 

 عمل خارج مكان العمل وما إلى ذلك(.      
 

 يه ممارسات تنطوي على استغالل عالقات الخضوع خالل)ج( أي مكان آخر تجري ف
 العمل أو الدراسة.      

         
 

 لشخصالجنسي والتعرض  الجزء الثاني: النتائج المترتبة على التحرش

 

 التحرش الجنسي أو التعرض ألي شخص هو عمل غير قانوني. 5

 ل سلوكا  غير )أ( إن التحرش الجنسي أو التعرض ألي شخص على خلفية جنسية يشك
 قانوني ينال من كرامة اإلنسان وحريته وخصوصيته ويمّس بالمساواة بين الجنسْين    
 

 )ب( إن التحرش الجنسي أو التعرض ألي شخص يشكل )بناء  على قانون منع 
 بناء  على قانون تكافؤ -لشخصفيما يخص التعّرض  -جنسي، وأيضا  التحرش ال     
 (:1998 فرص العمل     
ض أو إلزامه بدفع غرامة.1)    ( جريمة قد تؤدي إلى حبس المتحّرش أو المتعرِّ
 ية من جراء التعرض لها، ائ( حالة من الُظلم االجتماعي يمكن رفع دعوى قض2)  

ش أو المتعرِّض  حيث          يتسنى من خالل هذه الدعوى مطالبة الشخص المتحرِّ
 ( بدفع تعويضات مالية أو الوفاء )وفي بعض الحاالت أرباب عمله أيضا        
 باستحقاقات أخرى دائمة أو مؤقتة.      

ش من جراء إقدامه عليها عرضة  إلجراءات( مخالفة انضباطية 3)    قد يكون المتحرِّ
 تأديبية في إطار المركز.       

 



 

 

 الجزء الثالث: سياسة المركز ومسؤولياته

 ص تتنافى مع سياسة المركزممارسات التحرش الجنسي والتعرض ألي شخ. 6

إن ممارسات التحرش الجنسي والتعرض ألي شخص تمّس بعالقات العمل والدراسة 
 وتتنافى مع سياسة المركز.

 مسؤوليات المركز. 7

 )أ( إن القانون يحّمل المركز مسؤولية خاصة فيما يتعلق بممارسات مستخدميه    
 أو الدراسة. ويتخذ المركز  ومديريه ومحاضريه في إطار عالقات العمل       
 إجراءات معقولة على هذا الصعيد كما يأتي تفصيله في هذه الالئحة، حيث هناك       
 ثالثة أنواع من هذه اإلجراءات وهي على النحو التالي:       
 ( منع وقوع حاالت التحرش الجنسي والتعرض ألي شخص )أنظر الجزء1)      

 الرابع(.           
 

 مع أي حالة من التحرش الجنسي أو التعرض لشخص علِم الفعال( التعامل 2)      
 بها المركز.           

 
 إصالح الوضع الناجم عن أي حالة من التحرش الجنسي أو التعرض ( 3)      

 تقديم شكوى أو دعوى قضائية بسبب هذه الممارسات  عنلشخص أو            
 س(.)أنظر الجزء الساد           

 
 )ب( ينص القانون على تحميل أي رب عمل لم يتخذ اإلجراءات المشار إليها   

 المسؤولية عن ممارسات التحرش الجنسي أو التعرض لشخص ما التي قام        
 إقامةبها أي من مديريه أو مستخدميه في إطار عالقات العمل، حيث يمكن         
 ذه الخلفية.رب العمل على ه علىدعوى مدنية         

 
 الجزء الرابع: منع ممارسات التحرش الجنسي والتعرض ألي شخص

 
 اإلجراءات الوقائية. 8
 

 )أ( يطالب المركز أي مدير أو محاضر أو طالب أو مستخدم تجنب القيام بأي 
 ممارسات من التحرش الجنسي أو التعرض ألي شخص في إطار عالقات العمل    
 في وسعهم لمنع وقوع ممارسات كهذه ليساهموا، إلى أو الدراسة وعمل كل ما     
 جانب المركز نفسه، في خلق بيئة عمل خالية من التحرش الجنسي والتعرض     
 لألشخاص.    
 

 )ب( يطالب المركز أي مدير أو محاضر باالضطالع بدور فعال وقيادي في منع
 العمل أو ممارسات التحرش الجنسي والتعرض لألشخاص في إطار عالقات     



 

 الدراسة.    
 

 )ج( يطالب المركز أي مستخدم يقيم عالقات جنسية مع مستخدم آخر أو طالب بإبالغ
 المدير المسؤول عنه فورا  بهذه العالقات.     
 كما يوضح المركز أنه في حال وجود عالقات كهذه بين مستخدم وطالب أو بين     
 وظيفية فإنه سيعمل على إيقاف الطرف مستخدمْين يختلفان من حيث مرتبتهم ال     
وقد قرر المركز تطبيق هذه التعليمات بعد تدقيق األعلى مرتبة عن العمل فورا .      

النظر بشكل يراعي مميزات الدراسة والعمل فيه، حيث يعمل المركز بمقتضاها في 
 مخالفة انضباطية. جميع الحاالت. وُتعتبر أي حالة من عدم اإلبالغ بعالقات كهذه

 
 )د( يجري المركز فعاليات إرشادية وتوعوية تستهدف منع ممارسات التحرش الجنسي

 عبر والتعرض ألي شخص مرة كل عام على األقل. وقد تجري هذه الفعاليات    
 الوسائل التقنية من قبيل البرمجيات الُمَحْوسبة. ويطالب المركز أي مدير أو     
 م أو طالب بالمشاركة في هذه الفعاليات.محاضر أو مستخد    
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 )أ( يحق للمستخدم طبقا  للتعليمات المرعية مراجعة الوثائق اآلتية أو الحصول على 
 ُنسخة طبق األصل منها:    
 (.1998قانون منع التحرش الجنسي ) -   
 (.1998مل( )تعليمات منع التحرش الجنسي )واجبات رب الع -   
 

 )ب( يستطيع المستخدم المطالبة بالحصول على المواّد والمعلومات اآلنفة الذكر من
 .02-5605517الموظفة المسؤولة: السيدة شارون فيبر على الرقم التالي:       

 
 الجزء الخامس: ماذا يمكنك القيام به إذا تم التحرش بك جنسياً أو التعرض لك؟

 
 سيا  أو التعرض له فأمامه شخص يعتقد بأنه تم التحرش به جن )أ( إذا كان هناك. 10

 ثالثة احتماالت بمقتضى القانون:          
  إذا وقعت حالة التحرش الجنسي أو( التعامل مع حالته عبر المركز: 1)         

 للشخص المعني في إطار عالقات العمل أو الدراسة فبإمكان  التعرض              
 تقديم شكوى إلى المركز )يأتي بيان اإلجراءات التفصيلية  المعتدى عليه              

 الموضوع في الجزء السادس(.بالخاصة               
 ( اللجوء إلى اإلجراءات الجنائية: يستطيع المعتدى عليه تقديم شكوى إلى2)         

 الشرطة.              
 ني: يستطيع المعتدى عليه تقديم دعوى خالل فترة( اللجوء إلى القضاء المد3)         

 سنوات إلى المحكمة )عادة  محكمة العمل اللوائية( ضد: 7أقصاها               
 الشخص الذي تحرش به أو تعرض له. -    



 

 رب العمل، إذا كان يّدعي بأن رب العمل يتحمل المسؤولية عما جرى  -            
 فيما يتعلق بمسؤولية رب العمل(. 7د رقم أنظر البن)              

 
 )ب( ما العالقة بين اإلجراءات المختلفة اآلنفة الذكر؟  
 تم التحرش به جنسيا  أو التعرض له اللجوء إلى أي من اإلجراءاتيستطيع كل من    
ه بها )إجراء واحد أو أكثر(.     المنوَّ

  

 

ز وتحّمل المركز المسؤولية الجزء السادس: إجراءات تقديم الشكوى إلى المرك 
 عن التعامل معها

 

 من يستطيع تقديم الشكوى وفي أي ظروف؟. 11        

 يستطيع كل من الجهات الواردة أدناه تقديم الشكوى:          

 ( المستخدم الذي يّدعي بأن مستخدما  آخر أو أحد المسؤولين أو طالبا  تحرش به 1) 
 تعرض له في إطار الدراسة أو عالقات العمل. جنسيا  أو                    

                
 ( الطالب الذي يدعي بأن مستخدما  في المركز أو طالبا  آخر تحرش به جنسيا  أو2)              

 تعرض له في إطار الدراسة أو عالقات العمل.                   
 

 المركز أو مسؤوال  فيه أو طالبا  يدرس فيه( شخص آخر يدعي بأن مستخدما  في 3)              
 تحرش به جنسيا  أو تعرض له في إطار الدراسة أو عالقات العمل.                   

 
ضته إحدى الجهات المذكورة في الفقرات السابقة ) ( شخص آخر4)                (.3(،)2(،)1فوَّ

 
 ليها؟ما هي الجهة التي يتم تقديم الشكوى إ. 12         

           
 )أ( يجب تقديم الشكوى إلى المسؤولة عن منع التحرش الجنسي السيدة شارون فيبر             

 التي تتولى منصب نائب المدير العام لشؤون الموارد البشرية على الرقم اآلتي:                
 .sharonw@shalem.ac.il، أو عبر البريد اإللكتروني: 5605517-02                
 ويقوم رئيس المركز بتعيين الموظفة المسؤولة عن التعامل مع قضايا التحرش                 
 ساعة على األقل. 18الجنسي حيث تخضع لفترة تأهيل تستمر                 

 
 سها هي الجهة المشتكى عليها أو إذا كانت مرتبطة)ب( إذا كانت الموظفة المسؤولة نف            

  شخصيا  بموضوع الشكوى أو باألشخاص الضالعين فيها، فسيتم تقديم الشكوى                  
 م الشكوى إلى المدير العام )وإذا القائمة بأعمالها. وفي حال غيابها سيتم تقديإلى                   
 بالعمل بمقتضى التعليمات ملَزمالشكوى إلى المدير العام كما ُذكر فإنه تم تقديم                   
 القيام بذلك(. كما يجب على المسؤولةتماما  الواردة في هذا الجزء                   

mailto:sharonw@shalem.ac.il


 

 )ج( إذا كان المشتكى عليه يعمل لدى أحد المقاولين المستخدمين عمليا  في المركز:              
ض من المقاول أو إلى الموظفة( سيتم 1)         تقديم الشكوى إما إلى الشخص المفوَّ

 المسؤولة في المركز.                         
ض من المقاول فيحق له إحالة ملف2)                     ( إذا تم تقديم الشكوى إلى الشخص المفوَّ

 ؤولة في المركز، وإذا تم ذلك فعال  التعامل مع الشكوى إلى الموظفة المس                        
ض المذكور المشتكي علما  بذلك.                            سيحيط المفوَّ

 
 مضمون الشكوى:. 13         

 يجب تضمين الشكوى وصف ما جرى حيث نوصي أن تتضمن التفاصيل اآلتية:              
 في الحادث والشهود )إذا كانوا موجودين(. ( تفاصيل هويات األشخاص الضالعين1)              
 ( مكان الحادث.2)              
 تي:اآل( في حال االّدعاء بوقوع تحرش جنسي، بيان 3)              

ش أن سلوكه ُيزعجه.                  ش به للمتحرِّ  أ. هل أكد الشخص المتحرَّ
ش والمتحرَّ  أو ما أشبهلخضوع ب. هل هناك عالقات من التبعية أو ا                  ش بين المتحرِّ

    به.                    
 

 كيفية تقديم الشكوى. 14           
 شفهيا . وخطيا  أإما )أ( يمكن تقديم الشكوى   

 )ب( إذا تم تقديم الشكوى شفهيا ،              
 ( ستقوم المسؤولة بتسجيل مضمون الشكوى.1)                  

 ( سيقوم المشتكي أو َمن ينوب عنه في تقديم الشكوى بتوقيع نص الشكوى2)                  
 كما سجلتها المسؤولة إقرارا  بصحة مضمونها.                       

 .ةن نص الشكوى الموقعم( ستسلم المسؤولة المشتكي نسخة طبق األصل 3)                  
 

 لشكوىالتحقق من ا. 15          
 )أ( إذا وردت شكوى صار لزاما  على المسؤولة:              

 ( إحاطة المشتكي علما  بطرق التعامل مع حاالت التحرش الجنسي أو 1)                  
 التعرض لألشخاص بمقتضى القانون )كما ورد بيانه في الجزء الخامس،                       
 وما تبعه(. 10ند الب                       

 ( العمل على التحقق من الشكوى حيث تقوم لهذا الغرض، بين أمور أخرى،2)                  
 )إْن ُوجدوا أصال ( باالستماع إلى روايات المشتكي والمشتكى عليه والشهود                       
 كوى.ثم تراجع أي معلومة ترد إليها بخصوص الش                       

 
 )ب( إن المسؤولة لن تقوم بالتحقق من الشكوى إذا كانت ترتبط شخصيا  بموضوع               

 الشكوى أو باألشخاص الضالعين فيها.                    
 

م فإنها ستحيل ملف                 )ج( وإذا كانت المسؤولة مرتبطة شخصيا  بالقضية كما تقدَّ
 لى المدير العام. وإذا تسلممة بأعمالها أو، في حال غيابها، إكوى إلى القائالش                   



 

 باتخاذ نفس اإلجراءات الواجب ملَزمالمدير العام ملف التعامل مع الشكوى فإنه                  
 أصال  على الموظفة المسؤولة القيام بها للتحقق من الشكوى بموجب هذا البند.                 

 
 )د( سيتم التحقق من الشكوى بصورة ناجعة ودون أي تأخير.            
 

 )ه( سيتم التحقق من الشكوى مع توفير أكبر قدر ممكن من الحماية لكرامة             
 وخصوصية كل من المشتكي والمشتكى عليه والشهود اآلخرين، حيث يتم في هذا                
 ام بالتعليمات التالية:اإلطار االلتز                
 ( إن المسؤولة ستتجنب الكشف عن أي معلومات وردت إليها خالل إجراءات1)                

 التحقق من الشكوى إال إذا وجب عليها األمر ضمن إجراءات التحقق نفسها أو                     
 بمقتضى القانون.                     

 المسؤولة ستتجنب طرح أي أسئلة حول تجارب جنسية سابقة للمشتكي ال( إن 2)                
 لها بالمشتكى عليه، كما أنها لن تتطرق إلى أي معلومات حول هذهعالقة                      
 التجارب. غير أن هذا األمر لن ينطلي على أي حالة تعتقد فيها المسؤولة بأن                     

 المشتكى عليه سيلحق به ظلم ال يمكن التعويض عنه في حال عدم طرحها هذه                     
 األسئلة أو عدم تطرقها إلى الموضوع.                     
 كما سيتم اإليعاز إلى الطرفْين المعنيْين وإلى الشهود بصون كرامة                      
 وعدم تحويل أي معلومات خاصة بالشكوى إلى وخصوصية كافة األطراف                      
 جهة ثالثة أيا  كانت، إال إذا كانت ضرورية لغرض التحقق من الشكوى أو                      
 الستيفاء الحقوق المنصوص عليها قانونا  ألي من األطراف.                     

 
 فيما إيذاءقق من شكواه لمنع تعرضه ألي )و( سيقوم المركز بحماية المشتكي عند التح            

 آخر  إيذاءيتعلق بشؤون العمل أو الدراسة نتيجة تقديم الشكوى أو حمايته من أي                  
 في إطار عالقات العمل من شأنه تشويش إجراءات التحقق من الشكوى. وبالتالي                 
 أخرى، المشتكي عن المشتكى عليه كلما أمكن ذلك وكلما سُيبعد المركز، بين أمور                
 حسب ظروف القضية.ارتأى هذا اإلجراء مناسبا                  

 
 المسؤولة لدى انتهائها من إجراءات التحقق من الشكوى ودون أي تأخير ستقدم)ز(             

 تها الخاصة باستمرار التعامل مع ملخصا  خطيا  إلى لمدير العام مرفقا  بتوصيا                 
 )أ(16القضية، بما في ذلك كل ما يتعلق باألمور الجاري تفصيلها أدناه في البند                  
 و)د(.                 

 
 )ح( إذا كان المشتكى عليه مستخدما  لدى مقاول يعمل في المركز فستقدم المسؤولة            

 خص الذي وضعته إلى المقاول وإلى المركز.المل                 
 

 )ط( إذا علِم رب العمل بحادث تحرش جنسي أو تعرض لشخص ما في إطار عالقات            
 العمل دون أن يتم تقديم شكوى حوله، أو إذا تراجع المشتكي عن شكواه، فسيتم                  
 مسؤولة. وبالتالي يتحمل أي مدير أو محاضر فيإحالة الموضوع إلى الموظفة ال                  



 

  المركز المسؤولية عن تحويل أي معلومات كهذه إلى المسؤولة دون تأخير. وإذا                 
 أحيل ملف الحادث إلى المسؤولة أو أنها علمت به فإنها ستتحقق من مالبسات                  
 بحكم ما يرد في هذا البند ومع إدخال التغييرات الالزمة فيوقوعه ما أمكنها ذلك                  
 إجراءات التعامل مع الحادث. أما إذا تراجع المشتكي عن شكواه فيتعين على                  
 المسؤولة استيضاح سبب تراجعه عنها.                 

 
 تعامل المركز مع حادث تحرش جنسي أو تعرض لشخص ما. 16           

 )أ( عند تسلم المدير العام الملخص والتوصيات من الموظفة المسؤولة طبقا  لما جاء             
 أيام عمل قراره 7)ز( فإنه سيتخذ دون تأخير وخالل فترة أقصاها 17في البند                  
 بشأن ممارسة صالحياته المتعلقة باألمور اآلتية:                 

 
 ( إصدار التوجيهات الالزمة إلى المستخدمين الضالعين في الحادث، بما في 1)                 

 ذلك ما يتعلق بالقواعد السلوكية الالئقة في إطار عالقات العمل والدراسة                      
 باإلضافة إلى إبعاد المشتكي عن المشتكى عليه واتخاذ اإلجراءات الالزمة                      
 فصلأقصاها في مجالْي العمل والدراسة، بما فيها اتخاذ إجراءات تأديبية                       
ش من                        ش وحرمانه من تعويضاته أو فصل الطالب المتحرِّ  المستخدم المتحرِّ
 قة في المركز، حيثالدراسة تمشيا  مع أحكام الئحة اإلجراءات التأديبية المطبَّ                       
 تستهدف كل هذه اإلجراءات مجتمعة  منع تكرار التحرش الجنسي أو                       
  ويض المشتكي عما لحق به من أذى بفعلو تعالتعرض للشخص المعني أ                      
 التحرش به أو التعرض له.                      

 اتخاذ أي إجراء.( عدم 2)                 
 

 )أ( ليقّدم 4)ب( سيعمل المدير العام دون تأخير على تطبيق قراره بحكم البند               
 المشتكي والمشتكى عليه  إلى كل من باألسباب الموجبةبالغا  خطيا  مرفقا                      
 للمشتكي والمشتكى عليه فرصة والموظفة المسؤولة. كما سيتيح المدير العام                     
 ضعته المسؤولة بما يتضمنه من توصيات.و االطالع على الملخص الذي                    

 
 )ج( يحق للمدير العام، تبعا  ألي تغيير حاصل في ظروف الحادث، أن يعدل قراره              

 وعد تنفيذ القرار مع تسليم المشتكيبحكم الفقرة )أ( الواردة أعاله أو تأجيل م                   
 فة المسؤولة بالغا  خطيا  مرفقا  باألسباب الموجبة.والمشتكى عليه والموظ                   

 
 )د( على الرغم مما تقّدم ذكره في هذا البند يحق للمدير العام إرجاء موعد اتخاذه              

 جراءات قضائية خاصة بالقضية ذاتها. وإذا فعلبسبب إ تعديلهقراره أو                    
 المدير العام ذلك صار لزاما  عليه ما يلي:                   
 ( تسليم المشتكي والمشتكى عليه والموظفة المسؤولة بالغا  خطيا  مرفقا  1)                  

 باألسباب الموجبة.                       
 لم تنتِه اإلجراءات المشار إليها فإن المدير العام سيعمل بمقتضى ( ما2)                  

 )و(.15التعليمات الواردة في البند                        



 

 ( سيتخذ المدير العام عند انتهاء اإلجراءات القضائية هذه قراره بحكم3)                  
 )أ( من هذا البند. المادة                       

 
 )ه( إذا كان المشتكى عليه يعمل لحساب مقاول يجري استخدامه في المركز فيحق              

 للمدير العام والمقاول االتفاق حول تكليف أحدهما بتطبيق التعليمات الواردة في                  
 هذا البند كليا  أو جزئيا .                  

 
 المتفرقات

 
 كز يقدم تقارير سنوية إلى كل من سلطة النهوض بمكانة المرأة واللجنةإن المر. 17           

 البرلمانية المعنية بالنهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندرية حول مختلف                  
 اإلجراءات التي يتخذها لمنع حوادث التحرش الجنسي باإلضافة إلى معطيات                 
 ل عدد الشكاوى المقدمة إليه بشأن حاالت التحرش الجنسي وكيفية التعامل حو                 
 معها. وتخلو هذه التقارير من أي تفاصيل من شأنها السماح بالتعرف على                 
 هويات المشتكي أو المشتكى عليه أو أشخاص آخرين مرتبطين بالشكوى.                 

 
 مركز خدمات لالستشارة النفسية حيث يستطيع أي مشتكي يهتّم توجد في ال. 18           

 باالستفادة منها مراجعة الموظفة المسؤولة الواردة تفاصيلها أعاله أو دائرة                 
 الشؤون الطالبية ليتم تحويله إلى المستشار المعني.                 

  
 

 


