الدليل النقابي

ملناهضة التحرش يف مكان العمل

الدليل النقابي

ملناهضة التحرش في مكان العمل
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حقوق النشرمحفوظة للتحاد العربي للنقابات 2018
الطبعة األولى باللغة العربية 2018

تم إعداد هذا الدليل في اطاربرنامج التعاون
بين االتحاد العربي للنقابات و مؤسسة فريدريش إيبرت
لدعم أنشطة شبكة املرأة النقابية العربية
2

.1-1التح ّرش الجنيس ما هو؟
تعــددت تعريفــات التحــرش الجن�ســي منهــا مــا وســع مــن املقصــود
بقصــد رفــع درجــة الحمايــة ومنهــا مــن لــم يتوســع فــي التعريــف لعــدم
التداخــل مــع انتهــاكات قــد تأخــذ أوصــاف جرميــة تنــدرج ضمــن
جرائم .ومن بين التعريفات السائدة للتحرش الجرمي :أي صيغة
مــن الكلمــات غيرمرغــوب بهــا و/أو األفعــال ذات الطابــع الجن�ســي
والتــي تنتهــك جســد أو خصوصيــة أو مشــاعر شــخص مــا وتجعلــه
يشــعربعــدم االرتيــاح ،أو التهديــد ،أو عــدم األمــان ،أو الخــوف ،أو
عــدم االحتـرام ،أو الترويــع ،أو اإلهانــة ،أو اإلســاءة ،أو الترهيــب ،أو
االنتهــاك أو أنــه مجــرد جســد.
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 .2-1ما هي صور وأشكال التحرش الجنيس الشائعة؟
علــى الرغــم مــن اختــاف وتطــور
صــور وأشــكال التحـ ّـرش الجن�ســي
باختــاف نهــج الفاعــل وبحســب
مــكان التحــرش ،إال أنــه يمكــن اي ـراد
بعض الصور الشــائعة لألفعال التي
يمكــن وصفهــا بالتحــرش الجن�ســي
والتــي قــد تتعــرض لهــا امل ـراة العاملــة
فــي مــكان العمــل أو بمناســبته:
ّ
املتفحص لجسم
•النظر والتحديق
أو أجزاء من جسمها و/أو الى عينيها،
والتعبيرات الوجهية التي توحي بنوايا
جنســية (مثــل الغمــز ،وفتــح الفــم
وخالفهــا) .او النــدءات والتصفيــر،
الص ـراخ ،الهمــس ،و أي نــوع مــن
األصــوات ذات اإليحــاءات الجنســية.
•لتعليقــات والتعابيــر واملالحظــات
الجنســية لفظيــا حــول جســد امل ـرأة
العاملــة ،واطــاق الحكايــات النــوادر
الجنســية،
•تتبــع املـرأة العاملــة ســواء باالقتـراب
منهــا بشــكل متكــرر أو ملــرة واحــدة ،أو
االنتظــار خــارج مــكان بشــكل ملفــت.
وكذلــك عــرض صــور جنســية علــى
الضحيــة ،فضــا عــن التعــري عبــر
إظهــار أج ـزاء حميمــة أمــام العاملــة .
•طلــب ممارســة الجنــس بشــكل

مباشــر  ،او بشــكل غيــر مباشــر عبــر
توجيــه دعــوات وتقديــم هدايــا
مصحوبــة بايحــاء جن�ســي ،أوااللحاح
ً
طابعــا
بالطلــب علــى نحــو يحمــل
جنسـ ًـيا بشــكل ضمنــي أو علنــي.
•التحــرش عبــر اإلنترنــت ســواء
بإرســال رســائل أو صــور وفيديوهــات
غيــرالئقــة عبــراإليميــل او بــاي وســيلة
مــن وســائل التواصــل او املدونــات أو
مواقــع الحــوار عبــر اإلنترنــت وغيرهــا.
وكذلــك عبــر االتصــال الهاتفــي او
الرســائل النصيــة علــى نحــو فيــه
تصريــح او تلميــح بمضايقــات
جنســية .
•االتصــال الجســدي املباشــر ســواء
باللمــس ،ام التحســس ،ام التقبيــل
القســري ،ام باإلمســاك والشــد،
أو االعتــداء الجن�ســي بمــا فــي ذلــك
أفعــال التهديــد واالك ـراه او فعــل
االغتصــاب،
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 .3-1أين يحدث التحرش؟
مثلمــا ق ــد يح ــدث التح ــرش فــي األماكــن العامــة كالش ــوارع واملقاهــي
والجامعات ،املطاعم،
وأماكن التســوق ،املواصالت العامة ،املدارس ً
األسواق التجارية ،داخل املنـزل ،فهويحدث ايضا أمــاكن العمل،ومو
موضــوع هــذا الدليــل.

 .4-1من هو املتحرش؟
مثلمــا قــد يكــون املتحــرش رجــل قــد تكــون ام ـرأة إال أن الغالــب األعــم
أن يكــون املتحــرش مــن الرجــال .فقــد يكــون املتحــرش ً
غريبــا عــن املـرأة
العاملــة بالكامــل كأن يكــون عميــل ،كمــا قــد يكــون مــن بيئــة العمــل
كصاحــب العمــل ،أو موظــف ،زميــل فــي العمــل،

 .5-1من هي ضحية التحرش؟
ووفقــا ملعظــم الدراســات واألبحــاث ،مــن املرجــح أن تتعــرض النســاء
للتحــرش الجن�ســي أكثــرمــن الرجــال ،وتكــون النســاء األصغــرســنا أكثــر
عرضــة للتحــرش .وفــي بيئــة العمــل تكــون امل ـرأة العاملــة األكثــر تعرضــا
للتحرش .ففي الدنمارك ،ذكرت دراسات محلية إلى ّأن  % 4من النساء
في الدنمارك ،تعرضن للتحرش الجن�سي في سوق العمل .فيما وصلت
نســبة الرجال إلى  .% 3وتكشــف الدراســة ّأن أكثرأماكن العمل قابلية
للتحــرش بالنســاء ،هــي تلــك التــي يســيطرالذكــور علــى قراراتهــا.
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 6-1مخاطر التحرش يف مكان العمل عىل مشاركة
املرأة يف سوق العمل

بالنظــرلخطــورة التحــرش الجن�ســي
فــي مــكان العمــل وآثــاره علــى امل ـرأة
العاملة سواء فيما يخص شعورها
بالخجــل وربمــا بالخــوف واإلذالل
وبالنتيجــة التأثيــر الدائــم علــى
الصحــة العقليــة ،أم علــى صعيــد
خلق حاجزكبيرأمام النساء دخول
القطاعات التي يهيمن عليها الذكور
مثــل البنــاء والهندســة .خشــية مــن
والتحــرش الجن�ســي ،وربمــا تــرك
وظائفهن تجنبا للمضايقات  .ففي
دراســة عــن العنــف ضــد املـرأة عــام
 2014اجراهــا االتحــاد األوروبــي
 ،تبيــن أن واحــدة مــن كل ثــاث
نســاء واجهــت التحــرش الجن�ســي
شــعرت بالخــوف نتيجــة لذلــك  ،فــي
حيــن شــعرت واحــد مــن كل خمســة
بخجــل ممــا حــدث .وســيطرت
مشــاعر الضعــف علــى  20فــي املائــة

من النساء الالتي تعرضن لتحرش،
فــي حيــن ســيطر القلــق بنســبة
 14فــي املائــة ،أمــا نســبة النســاء
الالئــي فقــدن الثقــة بالنفــس بفعــل
التحــرش فقــد بلغــت  13فــي املائــة.
وقد أجر ًى االتحاد الدولي للنقابات
اســتطالعا لل ـرأي حــول خطــورة
التحــرش الجن�ســي املهنيــة واملاليــة
والنفسية على العمال فاتضح بأن:
خمــس الذيــن شــملهم االســتطالع
شــعروا بالحــرج مــن التحــرش ،وأن
خمســة عشــرفــي املائــة شــعروا بأنهــم
أقل ثقة في العمل بسبب التحرش،
وأن كل واحد من بين كل عشرة من
املضايقــات كان لــه تأثيــرســلبي علــى
الصحــة العقليــة للمتحــرش بهــم ،
فــي حيــن أن ثالثــة فــي املائــة تعرضــوا
لتأثيرسلبي على صحتهم الجسدية.

 . 7-1هل ثحظرالترشيعات
واملعايري الدولية والوطنية التحرش يف مكان العمل ؟

مثلمــا نصــت بعــض التشــريعات الوطنيــة ســواء بنصــوص خاصــة أم فــي
قوانيــن العقوبــات علــى منــع ومعاقبــة التحــرش فقــد دعــت مســودة اتفاقيــة
منظمــة العمــل الدوليــة الخاصــة بوقــف العنــف الجنــدري فــي مــكان العمــل،
الــى مناهضــة التحــرش املوجــه ضــد العمــال فــي مــكان العمــل.
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 .1-2ما هي البيئة املثالية املنشودة ملناهضة ومنع
التحرش الجنيس؟
الخطــوات املعقولــة لوقــف أو
منــع التحــرش ،ســواء بااليضــاح
للمتحــرش أن أفعالــه أو أعمالــه
مســيئة وغيــر مرحــب بهــا .ام باتخــاذ
إج ـراءات الشــكوى واملتابعــة وحتــى
الج ـزاءات اإلداريــة حــال عــدم
االنتهــاء عــن هــذه التصرفــات .كمــا
أن هــذه املســئوليات املناطــة بهــؤالء
اإلدارييــن التابعيــن لصاحــب العمــل
تقت�ضــي منهــم التعــاون فــي التحقيــق
فــي الشــكاوى املتعلقــة بمضايقــات
أو تحــرش جن�ســي عبــر تقديــم أي
معلومــات لديــه بشــأن أي حالــة
تحــرش توصلــت إليــه .كمــا ينســحب
هــذا االلت ـزام علــى املشــرفين بشــأن
الشــكاوى التــي تقــدم اليهــم ،حيــث
يتحمــل املشــرفون مســؤولية توثيــق
جميــع الشــكاوى املقدمــة لهــم  ،بمــا
في ذلك الشكاوى ذات الطبيعة غير
الرســمية  ،واإلبــاغ عــن الشــكوى
ورغبــة املوظــف فــي الســرية.

انتهــاج سياســة فــي مــكان العمــل
تضمــن بيئــة خاليــة مــن جميــع
أنــواع التمييــزالجن�ســي أو العنصــري
أو التحــرش غيــر القانونــي لجميــع
العامليــن  ،بمــا فــي ذلــك التمييــز
واملضايقــة بأشــكالها .وتتمثــل
هــذه السياســة واملمارســة فــي
حظــر التحــرش واملضايقــة بجميــع
صنوفهــا الشــائعة او املســتقبلية
ســواء علــى صعيــد العامليــن أم
العمالء أو املقاولين أو زائري مرافق
مــكان العمــل .وأن يلتــزم صاحــب
العمــل واملوظفيــن التابعيــن لــه
بهــذه السياســة وصــوال إلــى مرحلــة
ـلوك أو فعــل
صفــرتســامح مــع أي سـ ً
تحرشــا جنســياً
محتمــل قــد يشــكل
أو غيــره مــن املضايقــات املحظــورة.
واتخــاذ اإلجـراء التأديبــي املناســب ،
حــال انتهــاك تلــك السياســة.
وتقت�ضــي هــذه السياســة املنشــودة
أيضــا مــن املســئولين اإلدارييــن فــي
مــكان العمــل وجــوب اتخــاذ جميــع
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 .2-2أسئلة تطرح حول التحرش؟
 هــل شــهدت أو علمــت عــن حــاالت تحــرش جن�ســي فــي مــكان العمــل الــذيتنتمــي اليــه؟
 هل تمت مساءلة او مالحقة املتحرش باملرأة العاملة؟ هل يسهم مكان العمل في سهولة انتشارحاالت التحرش؟ هل تم اإلبالغ عن حالة تحرش ما؟ أم لم يتم بسبب عدم وضوح التهمة؟ هــل يقتصــرالتحــرش علــى فئــة معينــة او مســتوى ثقافــي معينــاو فئــة عمريــةمحــددة؟
 هــل ينتهــج مــكان العمــل سياســة كافيــة ملكافحــة التحــرش الجن�ســى ضــدالنســاء العامــات؟
 هــل الجميــع موظفيــن وعمــال علــى علــم بــأن التحــرش مرفــوض ولــن يتــمالتســامح بشــأنه؟
 هــل يوجــد برامــج تدريبيــة وتوعيــة بخصــوص التحــرش الجن�ســى موجهــةللعمــال واملوظفيــن؟
 -هل تتوفرتدابيرحماية للموظف الذي يبلغ عن حاالت تحرش؟
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 .3-2هل ميكن الوقاية من التحرش الجنيس؟
في حماية الصحة البدنية والعقلية
وســامة العمــال ،تضطلــع لجنــة
الصحــة والســامة وظــروف
العمــل بدورهــا فــي الوقايــة مــن
املضايقــات التــي يمكــن أن تمــارس
ضد العامالت سواء أكانت جنسية
أم غيرهــا .فحمايــة صحــة العاملــة
تشــمل معانــي الصحــة الجســدية
والعقليــة ،مــن هنــا يأتــي دور هــذه
اللجنــة باقتـراح إجـراءات وقائيــة فــي
مجــال التحــرش الجن�ســي.
 -3ممثلو العمال
وقــد يــوكل لهــم مهمــة تقديــم
جميــع مطالبــات العمــال الفرديــة
والجماعيــة إلــى أصحــاب العمــل
ســواء تعلقــت باألجــور أم بإنفــاذ
القوانيــن واالتفاقــات الجماعيــة
وكذلــك قضايــا العنــف والتحــرش
الجن�ســي  ،ويقــوم هــؤالء املوظفــون
بوصفهــم الوســطاء واملحــاورون
الطبيعيــون واملنتظمــون بيــن
العمــال وصاحــب العمل(مــرة كل
شــهركحــد أدنــى علــى ســبيل املثــال)،

 -1هنــاك إج ـراءات وقائيــة
ترتبــط بشــخص العاملــة وطبيعــة
ا لفعــل :
فبدايــة البــد مــن توضيــح الصــورة
بــأن امل ـرأة العاملــة املتحــرش غيــر
مرحبة بهذا السلوك وأن تظهرهذا
املوقــف مــن هــذا الســلوك ســواء
أكان التحــرش لفظيــا أم ماديــا.
فالتحــرش الجن�ســي فعــل مــن شــأنه
أن يؤثــر علــى العمالــة أو الوضــع
املنهــي للم ـرأة العاملــة املتحــرش بهــا،
كمــا أنــه يخلــق بيئــة عمــل مرعبــة أو
عدوانيــة أو مهينــة لهــا ،فمــن املهــم
التأكيــد علــى أن التحــرش الجن�ســي
هــو ســلوك غيــر مرحــب بــه مــن
قبــل امل ـرأة العاملــة فذلــك مفتــاح
التمييــز بيــن التحــرش الجن�ســي
وبيــن الصداقــات أو «املغازلــة» أو
العالقــات األخــرى التــي تتــم بحريــة
وبموافقــة متبادلــة ،
 -2مقترحــات تتخذهــا لجنــة
الصحــة والســامة وظــروف العمــل
فــي املؤسســة :
فعبــر دورهــا األسا�ســي فــي املســاهمة
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.3ماهو دور النقابات يف منع
ووقف التحرش يف مكان العمل ؟
نعم ،للنقابات دور هام بل وحاسم
في ضمان أن جميع العمال قادرون
على القيام بعملهم التبرعي ملكافحة
التحرش ،والتأكيد على أهمية تلقي
التدريــب ملمثلــي النقابــة علــى كيفيــة
القيــام بذلــك لدعــم وتمثيل العمال
فــي الحــاالت للتحــرش الجن�ســي.
وينبغــي أن يشــمل التدريــب معرفــة
كافيــة بالتشــريعات وخاصــة فيمــا
يتصــل بمكافحــة التحــرش الجن�ســي
 ،فيجــدر بــأن يكــون لــدى النقابــات
سياســات واضحــة حــول كيفيــة
التأكــد التمثيــل الســليم لضحيــة
التحــرش فــي ظــل املخــاوف مــن
اســتعمال املتهــم بالتحــرش مراكــز
قوتــه فــي مواجهــة ضحيتــه.

ومــن ابــرز األدوار التــي تقــوم بهــا
النقابــات هــو التأكــد مــن أن لــدى
صاحب العمل سياسات للوقاية و
التعامل مع التحرش الجن�سي ،وأن
تكون هذه السياسات منشورة وفي
متنــاول الجميــع فــي مــكان العمــل
ويتــم االحتفــاظ بهــا قيــد املراجعــة
الدور يــة.
فعلــى ممثــل النقابــة اذا علــم
بحــوادث تحــرش جنســية فــي مــكان
العمــل نقــل الصــورة فلربمــا تكــون
السياســات القائمــة غيــر فعالــة ،أو
أنــه ال يتــم تنفيذهــا بشــكل صحيــح،
أو أن هنــاك جهــل بوجودهــا.
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.1-3توجيهات نقابية ملحاربة التحرش يف مكان العمل
•الحــث عبــر التواصــل مــع الهيئــات
التشــريعية وذات الصلــة علــى ســن
تشــريعات خاصــة بمنــع واملعاقبــة
علــى التحــرش الجن�ســي ،فضــا
عــن تغليــظ النصــوص الــواردة فــي
قوانيــن العقوبــات والعمــل الخاصــة
بالتحــرش.
•التعاون مع املنظمات والجمعيات
األهلي ــة لعم ــل حم ــات توعي ــة
بش ــكل دوري ملناهضــة التحــرش.
• التنســيق مــع مــن يلــزم لتنظيــم
أنشــطة للتوعيــة بمناهضــة

التحرش وشــرح ابعاده فى املؤسســات
ا لتعليميــة .
•التواصــل مــع اإلعالمييــن،
واملســاهمة فــي إنتــاج مــواد إعالميــة
كأفــام قصيــرة وأفــام إنفوجرافي ــك
ومــواد إعالمي ــة مث ــل امللص ــقات
والبوس ــترات واملطوي ــات ونش ــرها
عل ــى أوســع نطــاق ممكــن ،خاصــة
عبــر االعــام االلكترونــى وشــبكات
التواصــل االجتماعــى .

 .2-3كيف ميكن ملمثل النقابة أن يتدخل ؟؟؟
هنــاك الكثيــر ليفعلــه ممثلــوا
النقابــات ملناهضــة والحــد بــل ومنــع
التحــرش فــي مــكان العمــل عبــر:
•توجيــه اإلدارة إلــى املضايقــة او
حالــة التحــرش للعمــل علــى وقفهــا،
•اخبــار املشــرف بوجــود مشــكلة
محتملــة للتحــرش الجن�ســي ،األمــر
الــذي يســاعد اإلدارة علــى القيــام
ب�شــيء مــا قبــل تفاقــم املشــكلة.
•التأكــد مــن أن صاحــب العمــل
لديــه سياســة ملكافحــة التحــرش.
وإذا لــم تتوفــر ،فالبــد مــن حثــه علــى

اتخــاذ الخطــوات لتطويــر سياســة
ملكافحــة التحــرش وايصالهــا بفعاليــة
إلــى العامليــن.
•تثقيــف العامليــن واألعضــاء حــول
التحــرش واشــكاله وصنوفــه وحظــره.
وتدريــب املشــرفين علــى التعامــل مــع
قضايــا التحــرش.
•اطلــب املشــورة مــن املختصيــن فمــن
املفيــد فــي بعــض األحيــان أن يكــون
هنــاك شــخص مــن الخــارج يســاعد فــي
قضايــا التحــرش.
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 . 3-3الحث عىل الدخول يف مفاوضات جامعية إلدراج
مكافحة التحرش يف العقود

يمكــن ان يلعــب ممثلــي النقابــات
دورا بــارزا وهامــا فــي حــض أصحــاب
العمــل علــى الدخــول فــي مفاوضــات
جماعيــة لتضميــن عقــود العمــل
بنــودا تناهــض وتمنــع بــل وتعاقــب
علــى التحــرش ضــد العامــات بكافــة
صنوفــه ،ومــن بيــن هــذه الجهــود
املمكنــة:
• الحــث علــى تضميــن العقــود
نصوصــا تق�ضــي بتحمــل صاحــب
العمــل املســئولية عــن توفيــر مــكان
عمــل خـ ٍـال مــن التحــرش ،ومنــع
التحــرش باشــكاله.
• تشــجيع اإلبــاغ عــن حــاالت
التحــرش الجن�ســي ضــد العامــات
وتوفيــر إمكانيــة الشــكوى الخاليــة
مــن االنتقــام.
• إج ـراء تحقيقــات فوريــة وعادلــة
وفعالــة فــي جميــع الشــكاوى ،
• تدريــب العمــال واملوظفيــن

اإلدارييــن واملشــرفين علــى سياســة
صاحــب العمــل بشــأن مكافحــة
التحــرش ســواء فيمــا يخــص الشــكوى
والبالغــات والتظلمــات.
• اللفــت إلــى ضــرورة حمايــة العامــل
حــال اإلبــاغ عــن حــاالت تحــرش ضــد
اإلج ـراءات االنتقاميــة كالفصــل
وغيرهــا.
• عندمــا يتخــذ صاحــب العمــل إجـراءً
للتصــدي للتحــرش ولكنــه يؤثــر سـ ًـلبا
علــى حقــوق األقدميــة أو الفــرص
الترويجيــة للعاملــة املتحــرش بهــا،
فيمكنــك أن تطلــب نقــل املتحــرش ،
ً
بــدال مــن ذلــك.
• تشــجيع العامــات علــى التحــدث
إلــى ممثــل النقابــة وخاصــة إذا أخفــق
صاحــب العمــل فــي معالجــة الشــكوى
ً
معاكســا ضــد
املقدمــة أو اتخــذ إجـر ًاء
مقدمهــا.
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 .4-3رضورة الوصول اىل اتفاقية جامعية متنع وتجرم
التحرش يف مكان العمل

يمكــن ملمثلــي النقابــات العمــل علــى
التوصــل البـرام اتفاقيــة بيــن مكتــب
العمــل واملؤسســة التــي تعمــل بهــا
العاملــة تضمــن بموجبهــا:
• معاملة العاملين في تلك املؤسسة
بكرامــة واحت ـرام وأن يكــون العامــل
آمــن مــن التحــرش فــي العمل.
• ضمــان أن يكــون التحــرش بجميــع
أشــكاله مخالــف ملعاييــر الســلوك
الرفيعــة التــي يفرضهــا القانــون
واألنظمــة الســارية التــي تتوائــم مــع
املعاييــر الدوليــة لحقــوق العمــال،
• اســقاط العقوبــات واإلج ـراءات
التأديبيــة حــال خــرق االلتزامــات
واملســؤوليات املقــررة قانونــا.
• فرض التزام على أطراف العالقة
التعاقديــة بمراقبــة القواعــد
األساســية واعتمــاد ســلوك محتــرم

تجــاه بعضهــم وامتثــال جميــع
العامليــن ألعلــى معاييــر الســلوك
املمكنــة واحت ـرام كرامتهــم وســامتهم
ا لشــخصية ،
• وعــي الجميــع بوجــوب تحمــل
املســؤولية عــن أفعالهــم .وأن
املســئولية تقــع علــى عاتــق املديريــن
واألشــخاص الذيــن يمارســون وظيفــة
إداريــة بإنشــاء والحفــاظ علــى بيئــة
عمــل خاليــة مــن املضايقــات .واتخــاذ
تدابيــر حمايــة فعالــة وفــي الوقــت
ا ملنا ســب .
• ضمــان متابعــة جميــع شــكاوى
التحــرش الجن�ســي عــن كثــب،
ومعالجتهــا حســب االقتضــاء .

 .5-3رضورة انشاء خط دعم نقايب
مــن ســيجيب علــى خــط الدعــم؟ يــرد علــى خــط الدعــم
ممثليــن عــن النقابــة ممــن لديهــم تدريــب وخبــرة فــي التعامــل
مــع ضحايــا التحــرش واالعتــداء الجن�ســي ،ولديهــم ً
أيضــا
معرفــة شــاملة باإلج ـراءات الداخليــة.
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 .6-3قامئة مرجعية ارشادية ملمثيل النقابات

•التحقــق مــن سياســات النقابــة جيــدة ،وأن مــن الواضــح عــدم التســامح
بخصــوص مكافحــة التحــرش الجن�ســي في مكان العمل مع أي شكل من أشكال
في مكان العمل وتوجيهاتها بهذا الشأن .ســوء املعاملــة أو التحــرش  ،بمــا فــي ذلــك
•التأكــد مــن تدريــب جميــع ممثلــي التحــرش الجن�ســي ،بغــض النظــرعــن مــا
النقابــة للتعامــل مــع حــاالت التحــرش إذا كان يرتكــب مــن قبــل زميــل عامــل او
رئيــس فــي العمــل أومــن قبــل طــرف ثالــث.
ا لجن�ســي .
• التفــاوض علــى سياســات فعالــة مــع هــذا يعنــي أكثــرمــن مجــرد وضــع ملصــق.
فينبغــي لجميــع املوظفيــن والعامليــن
أصحــاب العمــل.
• ضمــان مراجعــة السياســات بانتظــام تلقــي التدريــب علــى مناهضــة التحــرش
الجن�ســي.
ومراقبــة.
•العمل مع النقابات األخرى واملنظمات • التوضيــح ألربــاب العمــل فــي القطاعات
ذات الصلــة وأصحــاب العمــل وجميــع التــي يهيمــن عليهــا الذكــور بأهميــة ادراك
املوظفيــن بحيــث يتــم ترســيخ الحــق فــي أن النساء أكثراحتماال لتجربة التحرش
العمــل فــي بيئــة آمنــة خاليــة مــن التمييــز الجن�ســي ،وأن مــن شــأن التحــرش أن
أو الخــوف مــن املضايقــات والتحــرش يــردع النســاء عــن الدخــول فــي قطاعــات
معينــة فــي مــكان العمــل أو إجبــارالنســاء
بكافــة اشــكاله.
•املتابعة والتواصل مع صاحب العمل علــى الخــروج وتــرك العمــل ،وخاصــة
حــول املنشــورات وربمــا توفــر كتيبــات بالنسبة للنساء األصغرسنا أكثركونهن
تناهض التحرش الجن�ســي والتأكد من أكثــر عرضــة للتحــرش الجن�ســي ،وربمــا
الدعايــة الجيــدة والترويــج لهــا لتصــل يكــن أقــل إدراكا لحقوقهــن أو لكيفيــة
اإلبالغ عن سلوك غيرمقبول .لذا يجب
الجميــع.
•التواصــل مــع أصحــاب العمــل علــى أصحــاب العمــل التأكــد مــن وجــود
للتأكــد مــن أن جميــع العمــال علــى طــرق واضحــة وبســيطة لإلبــاغ عــن
علــم بالسياســات املناهضــة للتحــرش إســاءة االســتخدام أو حــاالت التحــرش
الجن�ســي وفهمــه الواضــح لهــا .وأن علــى املختلفــة.
أصحــاب العمــل تعزيــز مفهــوم «صفــر
التســامح مــع التحــرش الجن�ســي».
• التأكــد مــن أن سياســة مــكان العمــل14

 .7-3رضورة اطالق حمالت مكافحة التحرش يف حل
مستدام ومنعه

يمكــن للنقابــات ان تشــجع علــى اطــاق « املتحرش ميركبش معانا»
حمــات ملكافحــة التحــرش فــي مــكان
العمــل ،وعلــى ســبيل املثــال يمكــن وهــي حملــة اطلقهــا مركــز البحــوث
النظــرفــي الحمــات التاليــة علــى ســبيل والدراســات والتوثيــق واإلعــام حــول
امل ـرأة فــي تونــس؛ ملواجهــة التحــرش فــي
املثــال ال الحصــر:
وســائل النقــل العموميــة ،فــي منطقــة
تونــس الكبــرى .وتهــدف الحملــة  ،التــي
حملة «أنا أيضا»،
مــن ابــرز الحمــات التــي اطلقــت تنظــم بالتعــاون مــع االتحــاد األوروبــي
ملناهضــة التحــرش الجن�ســي حملــة «أنــا واألمــم املتحــدة ،إلــى التوعيــة بضــرورة
أيضــا» ،مــن خــال هاشــتاغ ( Me#محاربــة التحــرش عبــر اإلبــاغ بهــذه
 ، )Tooوالتــي كشــفت عــن أن بيئــة الجريمــة مــن جانــب الضحايــا والشــهود
العمــل ودرجــة التســاهل فيهــا مــن أقــوى ملعاقبــة املعتديــن.
«انت أقوى»
املؤشرات على وجود التحرش الجن�سي حملة ِ
مــن عدمــه .وان لذلــك تأثيــر أيضــا علــى وتهــدف هــذه الحملــة إلــى تقديــم
مــدى الخطــورة التــي قــد تتعــرض لهــا دروس للفتيــات فــي جميــع محافظــات
الضحيــة عنــد تقديــم الشــكوى ،ومــدى مصــر لطــرق الدفــاع عــن النفــس فــي
احتمــال معاقبــة املتحــرش ،ومــدى حالــة التعــرض للتحــرش ،وتعريفهــن
جديــة تلقــي الشــكاوى ،وكذلــك أهميــة بحقوقهــن القانونيــة مــن خــال تقديــم
تدريــب املوظفيــن وتوفــرهيئــات تحقيق الدعــم القانونــي الــازم ،بجانــب تقديــم
مســتقلة داخــل مؤسســة العمــل فــي الدعــم النف�ســي الــازم لهــن.
مكافحــة التحــرش الجن�ســي.
حملة
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 .8-3املساعدة يف تأهيل ضحايا التحرش
فالــى جانــب عمــل تقاريــر طبيــة نفســية وعضويــة للعامــات تعرضــن للتحــرش،
فممثــل النقابــة مدعــوإلــى توجيــه مــن يرغــب منهــن إلــى مراكــزاملســاعدة القانونيــة
ووســائل اإلعــام ،باإلضافــة إلــى توفيــرطبيــب نف�ســي عنــد الحاجــة.

 .9-3التشجيع عىل وضع مدونات سلوك
تشــجيع املؤسســات على وضع مدونات ســلوك في أماكن العمل تتضمن تعريفا
للتحرش الجن�سي في مكان العمل ،والنص على حظرهذا الفعل ،ووضع اليات
لتقديم شــطاوى بشــأنه واتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقفه..
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