
 
  

  

  أھم مبادئ قانون ونظام منع التحرش الجنسي

، ونظام منع التحرش الجنسي الذي تمت مالءمتھ 1998تھدف ھذه النشرة إلیضاح أھم مبادئ قانون منع التحرش الجنسي الصادر عام 
ص الملزم ھو النص الوارد یجدر التشدید على أن الن. للشركة، وھي ال تحل محل القانون أو النظام وال تستبدلھما بأي شكل من األشكال

أي استخدام لصیغة المؤنث أدناه، یشمل . ، وفي النظام الذي تمت مالءمتھ للشركة1998في قانون منع التحرش الجنسي الصادر عام 
  .التطرق للمذكر، والعكس صحیح

األجناس؛ لذلك،  یمس التحرش الجنسي والمضایقة المرتبطة بھ، بكرامة األنسان، بحریتھ، بخصوصیتھ وبالمساواة بین
  .من األشكالفإنھما تصرفان ممنوعان وفقا للقانون في أي مكان وبأي شكل 

  : لمن یتطرق القانون

  . من الممكن أن یحصل التحرش الجنسي أو المضایقة من قبل الرجال والنساء على السواء، وأن یكونا موجھین تجاه الجنسین

  :التصرفات الممنوعة

الجنسي لشخص ال یرغب بذلك، أو من خالل استغالل عالقة المسؤولیة  الطابعأو التطرقات ذات  من الممكن أن تشكل العروض
یجدر التوضیح، أنھ لكي یعتبر أي تصرف . المباشرة، وكذلك االحتقار واإلھانة على خلفیة جنس أو جنسانیة اإلنسان، تحرشا جنسیا

كذلك، یمنع منعا . جنسیة غایاتة أن یكون نابعا من دوافع، أو یخدم، لیس بالضرور طابع جنسي، لكنتحرشا جنسیا، یجب أن یكون ذا 
الجنسیة في المكتب / الصور البورنوغرافیة قالنكات البذیئة، األلفاظ ذات الطابع الجنسي، تعلی: باتا خلق جو معاٍد في مكان العمل، مثل

 .وتعمیم رسائل البرید اإللكتروني ذات الطابع الجنسي

  : ممنوعة، حتى لو تم القیام بھا لمرة واحدة التصرفات التالیة

  االبتزاز تحت التھدید للقیام بتصرف ذي طابع جنسي؟  •
  .المشتكیة/ ، والذي یتم دون موافقة المشتكيةلجنسیإشباع الرغبة اتصرف مشین أو تصرف یھدف لالحتقار، التھییج، أو  •
 .، لجنسانیتھ، بما في ذلك میولھ الجنسیة)و امرأةأي لكونھ رجال أ(أو المحقّر للشخص بشأن جنسھ  نالتطرق المھی •

  ): مجتمعة(التصرفات التالیة ممنوعة، فقط عندما تتوفر جمیع الظروف التالیة 

  . تطرق یركز على الجنسانیة أو العروض المتكررة ذات الطابع الجنسي •
  . الشخص الذي تم توجیھ التطرق إلیھ، أظھر للمتحرش، من خالل الكالم أو التصرف، بأنھ ال یرغب بتصرفاتھ •
من خالل الكالم أو  - عروضھ حتى بعد أن یظھر لھ الشخص المذكور بأنھ غیر راغب في ذلك / یستمر المتحرش بتطرقاتھ •

 . التصرفات

ال أو المسؤولیة في العمل، / التعلق/ ج أو عند استغالل عالقة المسؤولیة المباشرةفي حاالت كون الضحیة فاقد لألھلیة، متلٍق للعال
  . حاجة إلثبات عدم الموافقة

  :المضایقة الممنوعة

  .أي مس یحصل على خلفیة التحرش الجنسي أو على خلفیة الشكوى التي تم تقدیمھا بشأن التحرش الجنسي

  :ما الذي ال یعتبر تحرشا جنسیا

  .نواع التفاعل غیر الجنسي والمعاكسات التي تتم في جو لطیف، من منطلق الموافقة المتبادلة والرغبة الصادقة والحرةأي نوع من أ
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  : ما ھو إطار عالقة العمل

أو من قبل المشغل، خالل العمل، من خالل استغالل المسؤولیة /في مكان العمل، في مكان آخر یجري فیھ نشاط في إطار العمل و
  . في إطار العمل في أي مكان كان، من خالل إحدى وسائل التواصل المحوسبةالمباشرة 

  :إجراءات تقدیم الشكوى

یحق للمشتكیة التوجھ أیضا للمسؤولین عنھا، ویجب على . التوجھ إلى المسؤولة عن التحرش الجنسي :اإلجراءات االنضباطیة •
  . ھؤالء إبالغ المسؤولة عن التحرش الجنسي

  . تقدیم شكوى في الشرطة :یةاإلجراءات الجنائ •
المضایق، وفي  منالمتحرش،  منرفع دعوى قضائیة للتعویض المالي والخطوات القانونیة األخرى،  :اإلجراءات المدنیة •

من الممكن أن تتم المباشرة بمسار الدعوى المدنیة حتى بموازاة اإلجراءات االنضباطیة . من مشغل ھؤالء - بعض الحاالت 
 . أو الجنائیة

  . إمكان المتضرر من التحرش الجنسي أو المضایقة اختیار أو المبادرة إلى واحد أو أكثر من اإلجراءات المذكورة أعالهب

  

  المسؤوالت عن التحرش الجنسي

  03-6930482 -المحامیة تامار كتسیر 

  03-6930476 -السیدة یدیدا شرعابي 

  03-6930218 -السیدة أورنا جرینبیرغ 

  

ل التحرش الجنسي بحق موظفي وعمال الشركة، أو بحق السكان في مباني الجیل الذھبي، في اإلسكان من الممكن أن یحص
  .الشعبي، متلقي العالج في قسم التمریض والمرشحین ألحد ھذه األطر

  

  


