تقديم توجهات حول موضوع التحرش الجنسي
مواصفات الخدمة
معلومات عامة
حظر التحرش الجنسي منصوص عليه في القانون بهدف حماية كرامة
االنسان ،حريته وخصوصيته من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين.
في جميع مؤسسات المجلس المحلي دير األسد المدارس  ,النويديات ,المركز الجماهيري بيت
المسن  ، ,يتم فحص كل شكوى حول التحرش الجنسي بشكل شامل ،يتم التعامل معها بحساسية
وبتكتم وبشكل حاسم .سواء كان الحديث عن شكوى ضد موظف ،معالج ،او كل من يقدم أي
خدمة أخرى في الجهاز الصحي أو ضد معالج/ة الذي تحرش/ت بالعاملين أو معالجين اخرين.

ما هي األعمال التي تعتبر تحرش

جنسي؟

 .1ابتزاز بالتهديد ،عندما يطلب من شخص القيام بعمل ذو طابع جنسي.
 .2أعمال غير الئقة.
 .3معاملة مهينة أو منحطة الموجهة لشخص وتتعلق في الجنس أو حياته الجنسية ،بما في ذلك
توجهه الجنسي.
 .4اقتراحات متكررة ذات طابع جنسي ،الموجهة لشخص الذي أظهر للمتحرش بأنه غير معني في
االقتراحات المذكورة.
 .5معاملة متكررة موجهة لشخص ،والتي تركز على حياته الجنسية ،حيث أن نفس الشخص الذي
أظهر للمتحرش بأنه غير معني في التصريحات المذكورة.
 .6نشر صورة ،فيلم أو تسجيل لشخص ،والتي تركز على حياته الجنسية ،في ظروف والتي بها
عملية النشر يمكن أن تذل الشخص أو تؤدي الى انحطاطه ،ولكنه لم يعطي موافقته على النشر.
اضافة الى ذلك ،يمكن اعتبار الحاالت التالية كتحرش جنسي أيضا حتى لو لم يظهر المتحرش
به للمتحرش بأنه غير معني باالقتراحات أو االشارات:

 .1من خالل استغالل السلطة في عالقات العمل.
 .2من خالل استغالل عالقات التبعية.
 .3في إطار نظام العالقات القائمة في المؤسسة التعليمية.
 .4في اطار عالج نفسي أو طبي  -من خالل استغالل تبعية المعالج بالشخص المعالج.
 .5عنما يتم توجيه األعمال للعامل في إطار عالقات العمل.


النص الكامل لقانون منع التحرش الجنسي  :القانون
ماذا يمكن أن تفعله إذا تم االعتداء عليكم جنسيا أو انكم تعتقدون بان ذلك حدث في احدى
مؤسسات المجلس المحلي دير األسد
يمكن التوجه للمسؤول عن منع ومعالجة الشكاوى بخصوص التحرش الجنسي للحصول على
استشارة ،معلومات وتوجيه و/أو لتقديم شكوى.

السيدة هيفاء اسدي مستشارة لتعزيز مكانه المرأة بالمرأة والمكلفة من
بين أمور أخرى لمنع ومعالجة التحرشات الجنسية والتي يمكنك التوجه
اليها بهدف االستشارة وتقديم شكوى بالموضوع @Haifa assadi
 gmail.comرقم الهاتف .054-2637806
السرية التامة محفوظة.

نسخ:
السيد احمد ذباح  ,رئيس المجلس المحلي.
المحامي خليل نعمه  ,المستشار القانوني للمجلس.

