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بقلم زينة محيدلي
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3

جدول المحتويات

ملخص تنفيذي…………………………………………………………….............................................
التحّرش الجنسي في مكان العمل: السياق اللبناني………………………………................. 
لماذا تحتاج الشركات اللبنانّية لمواجهة التحرش الجنسي؟ .............................................
تعريف التحّرش الجنسي………………………………...................................................................
مكان العمل وحدوه………………………………..........................................................................
إجراءات التظلم ........................................………………………………..........................................
التبليغ غير الرسمي ………………………………......................................................................... 
التبليغ الرسمي ………………………………................................................................................
اإلجراءات التأديبية ………………………………............................................................................

الوقاية من التحّرش الجنسي .................................................................................................. 
المراجع .......................................................................................................................................
قراءات إضافية ………………………………..................................................................................
نبذة عن الكاتبة .........................................................................................................................

3
4
6
7
9
1٠

12
13
16
1٨
2٠

23
24



4

ملخص تنفيذي

تغيــب فــي لبنــان التشــريعات المتعّلقــة بالتحــّرش الجنســي فــي مــكان العمــل، وآليــات 
الحمايــة للتعامــل معــه. بذلــت الجهــات الفاعلــة في المجتمــع المدنــي، والقطــاع العام، 
ــة  ــة، لمعالج ــة الماضي ــنوات القليل ــال الس ــرة خ ــودًا كبي ــة جه ــات األكاديمّي والمؤسس
المســألة. ومّمــا شــملته الجهــود، الســعي إلــى ســّد الفــراغ فــي التشــريعات الوطنّيــة، 
وتوفيــر التوجيــه للقطــاع الخــاص حــول كيفّيــة معالجــة التحــّرش الجنســي فــي الســياق 

المحلــي )KIP، 2٠17،خنيصــر، 2٠1٨(.
تماشــيًا مــع العمــل المنّفــذ حتــى اآلن، يقتــرح هــذا الدليــل إرشــاداٍت لشــركات القطــاع 
ــام  ــى األم ــوة إل ــّكل خط ــل، ويش ــكان العم ــي م ــي ف ــّرش الجنس ــّدي للتح ــاص للتص الخ

ــة. ــة لمعالجــة القضّي ــاألدوات العملّي نحــو تزويدهــا ب
يقــّدم الدليــل نظــرة عامــة علــى ســياق التحــّرش الجنســي فــي مــكان العمــل فــي لبنان، 
ــًا  ــّدم تعريف ــا يق ــة. كم ــن دون معالج ــرك م ــي، إذا ُت ــّرش الجنس ــر التح ــى أث ــّرق إل ويتط
ــات  ــى التعريف ــتنادًا إل ــل، اس ــكان العم ــي م ــر ف ــا يظه ــي كم ــّرش الجنس ــامًا للتح ش
ــوق  ــاواة وحق ــة المس ــة« )ILO(، و«لجن ــل الدولي ــة العم ــل »منظم ــن قب ــدة م المعتم
اإلنســان« )EHRC( و«جمعيــة إداريــي المــوارد البشــرية« )SHRM(. كمــا يفّصــل إجــراءات 
ــّرش  ــوادث التح ــن ح ــغ ع ــتخدامها للتبلي ــن اس ــي يمك ــة الت ــر التأديبي ــم والتدابي التظل

الجنســي فــي مــكان العمــل.
ــي،  ــّرش الجنس ــع التح ــات تمن ــول آلي ــل، ح ــاب العم ــات ألرب ــل توصي ــّدم الدلي ــرًا، يق وأخي
ــد  ــّرش. للمزي ــد التح ــتركة  ض ــم مش ــول قي ــي ح ــر الوع ــد ونش ــى تحدي ــاعدهم عل وتس
مــن القــراءات والمراجــع، يتضّمــن الدليــل ملحقــًا يحتــوي إرشــادات وسياســات نموذجيــة 

ــل. ــكان العم ــي م ــي ف ــرش الجنس ــدي للتح ــة للتص إضافي
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التحّرش الجنسي في مكان العمل: السياق اللبناني

خــال الســنوات القليلــة الماضيــة، بذلــت فــي لبنــان جهــود لمواجهــة التحــّرش الجنســي 
فــي مــكان العمــل، علــى مســتوى التشــريعات الوطنيــة، والسياســات التنظيمّيــة، 
 ،LLWB 2٠17؛ ،KIP( والوعــي االجتماعــي لمواجهــة التحــّرش الجنســي فــي مــكان العمــل

.)2٠17 ،Makhlouf & Sakr 2٠1٨؛
فــي عــام 2٠17، قــّدم مكتــب وزيــر الدولــة لشــؤون المــرأة مشــروع قانــون إلــى مجلــس 
ــون لمعاقبــة التحــّرش الجنســي فــي مــكان العمــل وكذلــك فــي  ــوزراء مشــروع قان ال
ــذه  ــة ه ــل لمعالج ــون العم ــات لقان ــراح تعدي ــروع اقت ــن المش ــة. تضّم ــن العام األماك
المســألة فــي مــكان العمــل )نّمــور، 2٠17(. وافــق مجلــس الــوزراء علــى مشــروع القانون، 

بانتظــار بــّت البرلمــان اللبنانــي بــه )خنيصــر، 2٠1٨(.

ــان إلدارة  ــة العلي ــي »كلي ــوة« )KIP( ف ــة ق ــروع »المعرف ــز مش ــه، رّك ــام نفس ــال الع خ
األعمــال« )الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت-AUB( أنشــطته علــى تعزيــز جهــود مواجهة 
صــات بشــأن التمييــز  التحــّرش الجنســي فــي لبنــان. إلــى جانــب مؤتمــره متعــّدد التخصُّ
والتحــّرش الجنســي، قــّدم KIP للمؤسســات المحليــة الصغيــرة والمتوســطة الحجــم 
ــذ  ــع األخ ــي، م ــرش الجنس ــة التح ــة لمواجه ــات داخلي ــة سياس ــة لصياغ األدوات الازم
فــي االعتبــار غيــاب تشــريعات تتطــّرق للموضــوع. نّظــم التدريــب بالشــراكة مــع مكتــب 
وزيــر الدولــة لشــؤون المــرأة، و«الرابطــة اللبنانيــة لســيدات العمــل« )LLWB( و«الشــبكة 
ــراء قانونييــن محلييــن  ــان« )GCNL(، بمشــاركة خب ــاق العالمــي فــي لبن الوطنيــة للميث

.)2٠17 ،KIP( ــن ودوليي

فــي عــام 2٠1٨، أطلقــت والرابطــة اللبنانيــة لســيدات الـــأعمال، بالشــراكة مــع منظمــة 
العمــل الدوليــة تدقيــق تجريبــي فــي ثــاث شــركات لبنانيــة يهــدف إلــى تقييــم 
السياســات وبيئــة العمــل والممارســات لناحيــة تعاطيهــا مــع مســألة النــوع االجتماعــي. 
ــين  ــن الجنس ــاواة بي ــركات بالمس ــك الش ــزام تل ــدى الت ــم م ــى تقيي ــق إل ــدف التدقي وه

.)2٠1٨ ،LLWB( ــي ــّرش الجنس ــا التح ــك قضاي ــي ذل ــا ف ــاتها، بم ــي سياس ف

علــى ضــوء مــا ســبق، وتماشــيًا مــع العمــل المنجــز ســابقًا، يقتــرح هــذا الدليــل مبــادئ 
توجيهيــة للشــركات الخاّصــة، والشــركات الصغيــرة والمتوّســطة فــي لبنــان، لمعالجــة 
ــى  ــة إل ــة المقترح ــادئ التوجيهي ــتند المب ــل. وتس ــكان العم ــي م ــي ف ــّرش الجنس التح
ــة  ــة« )ILO(، و»جمعي ــل الدولي ــة العم ــا »منظم ــي وضعته ــة الت ــادىء التوجيهي المب

.)EHRC( »ــان ــوق اإلنس ــاواة وحق ــة المس ــرية« )SHRM( و»لجن ــوارد البش ــي الم إداري
ــوق  ــي يف ــركات الت ــى الش ــن عل ــي، يتعي ــل اللبنان ــون العم ــن قان ــادة 66 م ــب الم بموج
عــدد موّظفيهــا الـــ 15 موظفــًا وضــع سياســات داخليــة. يرّتــب عــدم التقيــد بهــذه 
السياســات عقوبــات علــى الشــركة، قــد تصــل حــّد إمكانيــة وقــف أعمالهــا )وزارة العمــل، 
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ــركات  ــّث الش ــإن ح ــار ف ــذا اإلط ــي ه ــروت، 2٠17(. وف ــي بي ــة ف ــة األميركي 1946؛ الجامع
التــي يفــوق عــدد موّظفيهــا الـــ 15 موظفــًا علــى اعتمــاد سياســات واضحــة لمواجهــة 
التحــّرش الجنســي فــي مــكان العمــل، ســوف يســاهم فــي معالجــة عــدم وجــود 

ــأن. ــذا الش ــي ه ــة ف ــريعات وطنّي تش
ــع  ــم م ــذا الدليل،لتتائ ــي ه ــة ف ــة المقترح ــادئ التوجيهي ــي المب ــل ف ــن التعدي يمك

ــي. ــع المدن ــات المجتم ــي منّظم ــام، أو ف ــاع الع ــات القط حاج
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لماذا تحتاج الشركات اللبنانّية لمواجهة التحرش الجنسي؟

عنــد التعامــل مــع التحــّرش الجنســي فــي مــكان العمــل، مــن المهــم أن يفهــم أصحــاب 
العمــل أثــر التحــّرش الجنســي علــى الضحايــا والشــركة والمجتمــع ككّل.

تشــير المراجــع البحثّيــة إلــى أّن التحــّرش الجنســي لــه تأثيــر ســلبي علــى صحــة الضحيــة، 
بمــا فــي ذلــك انخفــاض الرضــا الوظيفــي، وانخفــاض اإلنتاجيــة، وتراجــع األداء، وصــواًل إلى 
تعاطــي المخــدرات والمخاطــر الصحّيــة الناجمــة عــن ارتفــاع مســتويات التوّتــر، ومشــاعر 
اإلذالل، وتدنــي احتــرام الــذات. وبالتالــي، فــإن أصحــاب العمــل يعانــون مــن خســائر ناتجــة 
عــن التحــّرش الجنســي بمــا فــي ذلــك معــدالت تغيــر الموظفيــن، وانخفــاض اإلنتاجيــة، 
 ،ILO & EFC 2٠14؛ ،Melki & Mallat( والســمعة الســيئة، والتكاليــف القانونيــة المحتملــة

.)2٠13
إضافــة إلــى مــا ســبق، إّن عــدم معالجــة حــوادث التحــّرش الجنســي فــي مــكان العمــل 
قــد يســاهم فــي زيــادة الحواجــز القائمــة التــي تواجههــا معظــم النســاء فــي الســياق 
اللبنانــي، كغيرهــّن مــن المجموعــات المهّمشــة األخــرى، والتــي تحــول دون  وصولهــن 
إلــى ســوق العمــل أو نيلهــن لفــرص الترقيــة. وذلــك  باإلضافــة إلــى الحواجــز االجتماعيــة 
ــات  ــى سياس ــار إل ــاص، واالفتق ــاع الخ ــي القط ــرأة ف ــن دور الم ــّد م ــي تح ــة الت والثقافي
تنظيميــة تدعــم المــرأة فــي مــكان العمــل وتحميهــا مــن الممارســات التمييزّيــة والتــي 
تشــمل، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: األجــور المنخفضــة، وعــدم تكافــؤ فــرص الترقيــة، 
والتحــّرش الجنســي، وغيرهــا )Assy & Sayed، 2٠1٨؛ IWSAW، 2٠16؛ Abu Jaoude، 2٠15؛ 

.)2٠1٠ ،Tailfer
كمــا أن عــدم تقديــم الدعــم للضحايــا لمواجهــة التحــّرش الجنســي يكــرس إلقــاء اللــوم 

علــى الضحيــة، ويســاهم فــي تعزيــز ثقافــة الصمــت إزاء التحــّرش. 

العمــل  وأصحــاب  الموظفيــن  علــى  الجنســي  التحــّرش  آثــار  تلخيــص  يمكــن 
التالــي: النحــو  علــى  والمجتمــع 

األثر على المجتمع األثر على صاحب العمل األثر على الموظف

• انخفاض الرضا الوظيفي

• انخفاض اإلنتاجّية

• انخفاض األداء

• تعاطي المخدرات

• مستويات عالية من التوتر مّما 

يؤّدي إلى مشاكل صحّية خطيرة

• الشعور باإلهانة وتدّني احترام الذات

• خسارة الوظيفة

• معدل مرتفع لتغير الموظفين 

• انخفاض اإلنتاجية

• سمعة سّيئة

• التكاليف القانونية الناجمة عن 

الدعاوى القضائية ضد الشركة / 

المؤسسة

• مزيد من التمييز ضد الفئات 

الضعيفة

• عوائق الوصول إلى سوق العمل 

وفرص الترقية

• الصمت تجاه التحّرش الجنسي

• لوم الضحية
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تعريف التحّرش الجنسي

عنــد صياغــة سياســات التحــّرش الجنســي، يتعيــن علــى أصحــاب العمــل تعريــف معنــى 
التحــّرش الجنســي بشــكل واضــح والتأكــد مــن أن الموظفيــن يدركــون ويفهمــون 
هــذا التعريــف. نقــدم أدنــاه تعريفــًا للتحــّرش الجنســي يســتند إلــى تعريفــات موجــودة 
ــة«، و«لجنــة المســاواة  فــي المراجــع، علــى رأســها تعريفــات »منظمــة العمــل الدولّي
 ;2٠13 ,ILO & EFC( .ــا ــرية«، وغيره ــوارد البش ــي الم ــة إداري ــان« و«جمعي ــوق اإلنس وحق

.)2٠11  ,ILO & MOMT ;2٠17 ,EHRC  ;2٠1٨ ,SHRM

التحــّرش الجنســي هــو شــكل مــن أشــكال التمييــز والعنــف القائــم علــى النــوع 
ــًا أو  ــواء كان لفظي ــية س ــة جنس ــل ذي طبيع ــى أّي فع ــوي عل ــذي ينط ــي ال االجتماع
ــه  ــب ب ــًا، ويكــون غيــر مرّح ــًا، إمــا صريحــًا أو ضمن ــًا و/أو مكتوب ــًا أو مرئّي جســدّيًا أو إيمائّي

ــب. ــة أو الترهي ــعر باإلهان ــخص يش ــل الش ــه ويجع ــوب في ــر مرغ وغي
تكــرار أحــد تلــك األفعــال غيــر ملــزم العتبــاره تحرشــًا جنســيًا. يكفــي أن يحــدث الفعــل أو 
التصــرف لمــّرة واحــدة حتــى يعتبــر تحرشــًا جنســيًا. تــؤّدي أفعــال التحــّرش الجنســي إلــى 
عواقــب وخيمــة علــى الضحايــا إمــا مــن خــال )1( التأثيــر علــى الوضــع الوظيفــي الحالــي 

وآفــاق العمــل المســتقبلّية أو )2( عبــر خلــق بيئــة معاديــة.

يمكن تلخيص أنواع التحّرش الجنسي وفًقا لما يلي:

• مقايضــة. عندمــا يرتكــب المديــر أو المشــرف أو الزميــل أو المــرؤوس فعــًا مــن 
ــة  ــرارات متعلق ــاذ ق ــارًا التخ ــة معي ــتجابة الضحّي ــون اس ــي، وتك ــّرش الجنس ــال التح أفع
ــد  ــة عن ــال، الحرمــان مــن الترقي ــة، أو المكافــأة. علــى ســبيل المث بالتوظيــف، أو الترقي

ــر. ــّرش المدي ــال لتح ــض االمتث رف

•بيئــة عمــل عدائيــة. األفعــال ذات الطبيعــة الجنســية التــي يرتكبهــا المــدراء أو 
الرؤســاء أو زمــاء العمــل أو المرؤوســين والتــي تخلــق بيئــة عمــل مســيئة. علــى ســبيل 
المثــال، عندمــا تصبــح التعليقــات الجنســية والتلميحــات جــزءًا مــن ثقافــة العمــل وتخلــق 

بيئــة عمــل غيــر آمنــة لألشــخاص موضــوع التعليقــات.
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ــيطرة  ــلطة والس ــة للس ــاس ممارس ــي األس ــو ف ــل ه ــس، ب ــس الجن ــّرش لي ــور التح مح
ــر  ــن، والمدي ــل والموّظفي ــب العم ــن صاح ــّرش بي ــدث التح ــن أن يح ــة. ويمك ــى الضحي عل

والموّظفيــن، واألقــران، والموظــف والمــرؤوس، والزبــون والموظــف.
ــس  ــن الجن ــس أو م ــس الجن ــن نف ــخاص م ــن أش ــي بي ــّرش الجنس ــدث التح ــن أن يح يمك
اآلخــر. ونظــرًا للهيــاكل االجتماعيــة والثقافيــة الحاليــة فــي لبنــان التــي توّلــد ديناميكيــة 
ســلطة غيــر متســاوية بيــن الرجــال والنســاء، فــإن النســاء هــن األكثــر تعرضــًا  للتحــرش 
الجنســي. علمــا بــأن هــذا ال يعنــي  أنــه مــن الغيــر الممكــن أن يتعــرض الرجــال للتحــّرش 
الجنســي. ولذلــك فعلــى الشــركات تهيئــة بيئــة آمنــة تتيــح ألي شــخص يتعــّرض للتحّرش 

الجنســي أن يبّلــغ عــن األمــر.
ــة الناتجــة  ــن علــى أصحــاب العمــل أن يفهمــوا طبقــات الهشاشــة اإلضافّي كذلــك يتعّي
ــة  ــد معالج ــة عن ــة الجندرّي ــي، والهوي ــول الجنس ــس، والمي ــرق، والجن ــل الع ــن عوام ع
حــاالت التحــّرش الجنســي، قــد يواجــه األفــراد المنتمــون إلــى األقليــات عقبــات أكبــر فــي 

التبليــغ عــن المضايقــة.
مــن بيــن العوامــل األساســية العتبــار الفعــل تحّرشــًا جنســّيًا، أن يكــون ذلــك الفعــل غيــر 
ــدى  ــات ل ــن التداعي ــوف م ــض بخ ــبب الرف ــة أن يتس ــه، وإمكانّي ــب ب ــر مرح ــوب وغي مرغ

ــة أو اإلســاءة.  ــرة باإلهان ــة، وأن تشــعر األخي الضحّي

يمكن أن يأخذ التحّرش في أماكن العمل أشكااًل عّدة، منها:

التحــّرش الجســدي: اتصــال جســدي غيــر مرحــب بــه مثــل التربيــت، الوقــوف بماصقــة 
شــخص مــا أو علــى مســافة قريبــة جــدًا منــه، وحــّف األعضــاء التناســلّية بجســده، لمســه 

و/ أو قرصــه، معانقتــه. 
ــر المرحــب بهــا علــى جســم شــخص مــا والصفــارات  التحــّرش اللفظــي: التعليقــات غي
والنــكات الجنســية و/ أو التعليقــات ذات الطبيعــة الجنســية، الشــتائم التــي تتضمــن 

ــر. ــى المظه ــا عل ــب به ــر المرح ــّررة غي ــات المتك ــية، التعليق ــر جنس تعابي
ــاءات  ــق، واإليم ــل التحدي ــا مث ــوب به ــر مرغ ــية غي ــاءات جنس ــي: إيم ــّرش اإليمائ التح

ــية. ــات جنس ــن تلميح ــي تتضم الت
التحــّرش البصــري: عــرض المــواد اإلباحيــة، وإرســال بريــد الكترونــي بمحتــوى جنســي، 

وإرســال رســومات ذات محتــوى جنســي.

عنــد التعامــل مــع حــاالت التحــّرش الجنســي، مــن المهــم أن يفهــم أصحــاب العمــل أن 
التجــارب الفرديــة للتحــرش الجنســي تختلــف مــن شــخص آلخــر، وبالتالــي يجــب معالجــة 

كل تجربــة علــى حــدة.



1٠

باختصار...

ــاس  ــى أس ــم عل ــف القائ ــز والعن ــكال التميي ــن أش ــكل م ــو ش ــي ه ــرش الجنس التح
ــدر. الجن

التحــرش الجنســي غيــر مرحــب وغيــر مرغــوب بــه ويجعــل الشــخص يشــعر باإلهانــة أو 
الترهيــب.

يمكن أن يكون التحرش الجنسي شفهيًا أو جسديًا أو إيمائيًا أو مرئيًا و/ أو مكتوبًا.
محــور التحــّرش ليــس الجنــس، بــل هــو فــي األســاس ممارســة للســلطة والســيطرة 

علــى الضحيــة. 
يجــب مراعــاة تقاطــع العــرق والجنــدر والميــول الجنســّية وعوامــل أخــرى عنــد معالجــة 

حــاالت التحرش الجنســي.
تختلف التجارب الفردية للتحرش الجنسي من شخص إلى آخر.

قد يكون للتحرش الجنسي آثار صحية واقتصادية سلبية على الضحية.
عبــارة مــكان العمــل يعنــي أّي مســاحة يتــّم فيهــا تنفيــذ الوظائــف والمهــام 

بالعمــل. المتعلقــة 

مكان العمل وحدوده

ــم  ــن المه ــل، م ــكان العم ــي م ــي ف ــرش الجنس ــة التح ــات للمواجه ــع سياس ــد وض عن
ــكان  ــن م ــد يتضم ــب. ق ــا وراء المكت ــى م ــد إل ــذي يمت ــل ال ــكان العم ــدود م ــف ح تعري
العمــل أي مســاحة تنّفــذ فيهــا الوظائــف والمهــام المتعلقــة بالعمــل مثــل مســاحات 
األحــداث  فيهــا  تقــام  التــي  واألماكــن  العمــل  ونزهــات  والمؤتمــرات  االجتماعــات 

المتعلقــة بالعمــل و/ أو مبانــي العمــاء.
ــى الشــركة مواجهــة حــوادث التحــّرش التــي تحــدث خــارج ســاعات العمــل،  ــن عل ويتعّي
والتــي قــد يرتكبهــا صاحــب العمــل أو المشــرف أو الزميــل أو المــرؤوس، وذلــك بســبب 

تأثيــر هــذه األفعــال علــى الضحيــة خــال ســاعات العمــل.
ــّرش  ــة التح ــب سياس ــة بموج ــع للحماي ــذي يخض ــخص ال ــد الش ــًا تحدي ــم أيض ــن المه م
الجنســي التــي تتبعهــا الشــركة. ويشــمل ذلــك الموظفيــن المتفرغيــن وغيــر المتفرغين 
ــي  ــم ف ــال عمله ــارين خ ــف والمستش ــن للوظائ ــن والمتقدمي ــن والمتطوعي والمتدربي
ــن  ــاص، والذي ــاع الخ ــركات القط ــي ش ــب ف ــال األجان ــة العم ــب حماي ــا يج ــركة. كم الش
ــرغ. ــاس التف ــى أس ــي أو عل ــاس دوام جزئ ــى أس ــدي، أو عل ــاس تعاق ــى أس ــون  عل يعمل
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إجراءات التّظلم

يتعّيــن علــى أصحــاب العمــل تحديــد آليــات للتبليــغ عــن التحــّرش الجنســي بموجــب 
ــرش  ــا للتح ــون ضحاي ــن يقع ــن الذي ــن للموظفي ــركة. يمك ــا الش ــي تتبعه ــة الت السياس
الجنســي، إمــا اللجــوء إلــى التبليــغ الرســمي أو التبليــغ غيــر الرســمي وفقــًا لسياســة 
ــن  ــغ، ضم ــات تبلي ــاء آلي ــة إنش ــول كيفّي ــادات ح ــن اإلرش ــدًا م ــاه مزي ــدم أدن ــركة. نق الش
ــن  ــد م ــم لمزي ــراءات التظل ــص إج ــًا يلّخ ــق مخطط ــة. نرف ــوات المتاح ــن القن ــاة م كّل قن

ــوح. الوض

ــّرش  ــرض  للتح ــي ت/يتع ــذي/ الت ــف/ة ال ــب الموظ ــد يرغ ــغ، ق ــل التبلي ــة: قب المواجه
الجنســي فــي أماكــن العمــل، بمعالجــة القضيــة مباشــرة مــع الجانــي مــن خــال إعامــه 
ــف.  ــب أن يتوق ــه، ويج ــوب ب ــر مرغ ــول وغي ــر مقب ــل غي ــأن الفع ــًا ب ــفهيًا أو كتابي ــا ش إم
ــن  ــا الحالتيــن، مــن المهــم توثيــق تفاصيــل المواجهــة ونتائجهــا. ولكــن يتعّي فــي كلت
علــى أصحــاب العمــل أن يفهمــوا أن المواجهــة ال تكــون ممكنــة فــي بعــض الحــاالت، 
خصوصــًا حيــن تكــون ديناميكيــات القــوة غيــر متســاوية بيــن الطرفيــن )أي فــي الحــاالت 
التــي يكــون فيهــا مرتكــب التحــرش هــو المشــرف أو المديــر(، وعندمــا تخــاف الضحّيــة 
مــن انعكاســات التبليــغ. وبالتالــي، يتعّيــن علــى أصحــاب العمــل التأّكــد مــن أّن الضحايــا ال 

يشــعرون بأّنهــم مجبــرون علــى معالجــة هــذه المســألة مــع الجانــي مباشــرًة.

معرفــة السياســات: علــى أصحــاب العمــل التأكــد مــن أن الموظفيــن يفهمــون آليــات 
التبليــغ المتوفــرة داخــل الشــركة. مــن الضــروري توضيــح هــذه اآلليــات بشــكل مفهــوم 
ــة  ــة الداخلّي ــواد اإلعامّي ــي الم ــف، وف ــد التوظي ــي، عن ــّرش الجنس ــات التح ــاء تدريب أثن
التــي تســلط الضــوء علــى سياســة الشــركة الغيــر المتســامحة مــع التحــّرش الجنســي.

موظفــون مختّصــون: بهــدف التأّكــد مــن معرفــة الضحايــا بإجــراءات التظّلــم المتبعــة، 
ــن  ــن مدّربي ــى موظفي ــوء إل ــن اللج ــي، يمك ــّرش الجنس ــول التح ــركة ح ــة الش وسياس
ــن،  ــى هــؤالء الموظفي ــا اللجــوء إل ــن لمعالجــة حــاالت التحــّرش. يمكــن للضحاي ومعّيني
ــة  ــول سياس ــل ح ــن التفاصي ــد م ــن مزي ــث ع ــادث، والبح ــول الح ــل ح ــم بتفاصي وتزويده
الشــركة المتبعــة فــي هــذا الصــدد، ومناقشــة النتائــج المرغوبــة إضافــة إلــى الخطــوات 
ــوارد  ــًا للم ــون موظف ــن أن يك ــف المعي ــن للموظ ــا. يمك ــي اتخاذه ــي ينبغ ــة الت التالي

ــار الشــركة. ــرًا أو موظفــًا مــن اختي البشــرية أو مدي

إطــار زمنــي: بالنظــر إلــى تأثيــر التحــّرش علــى الضحايــا، وانعكاســه علــى حالتهــم 
المعنويــة، يفّضــل أاّل تضــع الشــركة إطــارًا زمنيــًا محــّددًا للتبليــغ.  قــد يــؤدي وضــع إطــار 
زمنــي إلــى خلــق أعبــاء غيــر ضروريــة وضغــوط علــى الضحايــا. يمكــن ألصحــاب العمــل 
تشــجيع التبليــغ الفــوري عــن الحــوادث، ألّن ذلــك يســاعد الشــركة فــي مواجهتهــا علــى 
الفــور؛ ومــع ذلــك، فــإن التبليــغ يجــب أن يؤخــذ علــى محمــل الجــّد، فــي أّي وقــت كان، وأن 

يجــري التعامــل معــه وفقــًا لسياســة الشــركة.



12

ــغ  ــة التحــّرش، و يبّل ــث علــى حادث الشــهود: فــي بعــض الحــاالت، قــد يشــهد طــرف ثال
الموظفــون  علــى   الشــكوى،   تلقــي  عنــد  الموضــوع.  عــن  المدّربيــن  الموظفيــن 
المعينــون طلــب اللقــاء مــع الضحيــة لجمــع مزيــد مــن التفاصيــل حــول الحادثــة، وإبــاغ 
الضحيــة بسياســة الشــركة الخاصــة بالتحــّرش الجنســي، وتقديــم المزيــد مــن التفاصيــل 

ــدة. ــم المعتم ــراءات التظل ــول إج ح

عــدم الكشــف عــن الهويــة: يمكــن اتخــاذ القــرار بالحفــاظ علــى ســرية هويــة الشــخص 
الــذي يبلــغ عــن حادثــة التحــّرش الجنســي كمجهــول، ســواء كان المبّلــغ هــو الضحيــة أو 
طــرف ثالــث. ويتخــذ هــذا القــرار ســواء لحمايــة المبلــغ مــن االنتقــام، أو بنــاًء علــى طلبــه.
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ــر  ــوات غي ــى قن ــا للتحــّرش الجنســي اللجــوء إل ــن يقعــون ضحاي ــن الذي يمكــن للموظفي
ــّل أو  ــاد ح ــم بإيج ــمّية، أو لرغبته ــوات رس ــرور بقن ــوا بالم ــم يرغب ــغ، إن ل ــمية للتبلي رس
ــاح  ــركة إيض ــى الش ــن عل ــا يتعّي ــرى. عنده ــباب أخ ــمي، أو ألس ــر رس ــكل غي ــوية  بش تس
ــر الرســمي بشــكل مفّصــل فــي سياســتها حــول مكافحــة التحــّرش  ــغ غي ــات التبلي آلي

ــن. ــع الموظفي ــات م ــذه الآللي ــارك ه ــي، وأن تش الجنس
يتطّلــب التبليــغ الغيــر الرســمّي أن تبّلــغ الضحّيــة أحــد الموظفيــن المعينيــن والمدربيــن 
المختّصيــن داخــل الشــركة عــن الحــادث. يمكــن أن يكــون الشــخص المعيــن موظفــأً  فــي 

المــوارد البشــرية، و/ أو مديــرًا و/ أو موظفــًا مــن اختيــار الشــركة.

اتبــاع  المعنييــن  الموّظفيــن  يجــب علــى  تلّقــي شــكوى غيــر رســمية،  عنــد 
التاليــة: اإلجــراءات 

• توثيــق الحــادث بالتفصيــل كتابــًة بمــا فــي ذلــك التاريــخ والوقــت والَموقــع، ومــا إلــى 
ذلــك، وفهــم النتائــج المرجــوة مــن قبــل الضحيــة.

• النقاش مع الضحية حول الطرق المحتملة للتعامل مع الحادث.
• اتخــاذ اإلجــراءات الازمــة لمعالجــة األمــر، ويمكــن أن تشــمل تســهيل مناقشــة بيــن 
الطرفيــن، مــع االســتعانة بوســيط لتســوية المســألة في حالــة عــدم إمكانيــة المواجهة 

المباشــرة.
• تبليــغ المتحــرش بالشــكوى وشــرح سياســة الشــركة تجــاه االتحــرش الجنســي، وكذلــك 

إجــراءات التبليــغ.
• توفير مساحة للمتحرش المشتبه به لشرح وجهة نظره حول الحادث.

• الحفاظ على سرية كل من الضحية والهوية المزعومة للجاني وتفاصيل الحادث.
• توثيق الحالة، والنتائج التي تحققت.

• متابعة النتائج.
• حماية الضحية من االنتقام.

ــان  ــة لضم ــة معين ــرة زمني ــى فت ــل عل ــة العم ــة بيئ ــداد مراقب ــر امت ــب األم ــد يتطّل ق
تنفيــذ القــرارات المتخــذة ولضمــان أال تواجــه الضحيــة أي تبعــات انتقامّيــة.

علــى أصحــاب العمــل الحــرص علــى تدريــب عــدد مــن الموظفيــن علــى معالجــة قضايــا 
التحــّرش الجنســي، مــن أجــل إتاحــة المجــال أمــام الضحايــا مجــال اللجــوء إلــى  موّظــف 
يختارونــه ويرتاحــون للحديــث معــه. وهــذا مــن شــأنه أيضــًا أن يمنــع التأخيــر فــي معالجــة 
القضّيــة فــي حــال غيــاب موّظفــي المــوارد البشــرية، أو أحــد الموّظفيــن المدربيــن ألي 
ســبب مــن األســباب. مــن المهــم أيضــًا األخــذ بيــن االعتبــار التــوازن بيــن الجنســين ضمــن 

فريــق الموظفيــن المدربيــن حــول الموضــوع.
ــة  ــة لمعالج ــر مائم ــاًة غي ــمي قن ــر الرس ــغ غي ــون التبلي ــد يك ــرة، ق ــاالت كثي ــي ح ف

التحــّرش، وخاصــة فــي حــال كان المتحــّرش مديــر الضحّيــة أو المشــرف عليهــا. 
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التبليغ الرسمي

يمكــن لضحايــا التحــّرش الجنســي اختيــار القنــوات الرســمية للتبليــغ، ويفتــرض أن تكــون 
آليتهــا مفّصلــة بوضــوح فــي سياســة الشــركة الداخليــة، وأن تعّمــم علــى الموّظفيــن.

ــل  ــمية، قب ــر الرس ــغ غي ــوات التبلي ــر قن ــرور عب ــي للم ــّرش الجنس ــا التح ــاج ضحاي ال يحت
التبليــغ رســمّيًا. بمجــرد تقديــم تقريــر رســمي ضــد مرتكــب الجريمــة، يصيــر إجــراء 

تحقيقــات رســمية ملزمــًا.
يمكــن رفــع التقاريــر الرســمية مباشــرة مــن قبــل الضحيــة، أو إحالتهــا مــن قبــل موظــف 
معيــن إلــى إدارة المــوارد البشــرية. فــور تقديــم الشــكوى، يتعّيــن علــى إدارة المــوارد 
ــخاص  ــة أش ــن ثاث ــف  م ــة تتأل ــق داخلي ــة تحقي ــن لجن ــق، أو تعيي ــراء تحقي ــرية إج البش
ــن  ــن، أو موّظفي ــراء خارجيي ــرّية، أو خب ــوارد البش ــي الم ــن موّظف ــواء م ــّل، س ــى األق عل
مــن داخــل الشــركة تختارهــم إدارة المــوارد البشــرّية. مــن الضــروري ضمــان التــوازن بيــن 
ــي  ــون ثلث ــل أن يك ــط، يفض ــاء فق ــاث أعض ــود ث ــال وج ــي ح ــة، وف ــي اللجن ــين ف الجنس
ــن أن يخضــع أعضــاء اللجنــة إلــى التدريــب المناســب الــذي  األعضــاء مــن النســاء. ويتعّي

يؤهلهــم للمهّمــة المنوطــة بهــم.

بمجرد بدء التحقيق، ستحتاج اللجنة/ الفرد الذي يجري التحقيق إلى:

• دعوة ضحية التحّرش الجنسي إلجراء مقابلة مع أعضاء اللجنة/ المحقق.
• دعوة المشتبه به بارتكاب الجريمة إلجراء مقابلة مع أعضاء اللجنة/ المحقق.

• عرض وجهات النظر المقّدمة حول الحادث من قبل الضحية والمشتبه به.
ــة  ــن الضحي ــكل م ــي ل ــّرش الجنس ــول التح ــركة ح ــا الش ــي تتبعه ــة الت ــرح السياس • ش

ــق. ــير التحقي ــة س ــرح كيفّي ــه، وش ــتبه ب والمش
• إجراء مقابلة مع أطراف ثالثة )شهود(.

• توثيــق الحــادث كتابــة بمــا فــي ذلــك التفاصيــل المتعلقــة بالتاريــخ والوقــت والمــكان 
والوتيــرة إن تكــّرر

• تحديد ما إذا كان حادث التحّرش الجنسي قد وقع بالفعل
• كتابــة تقريــر عــن الحــادث يشــمل توصيــات بشــأن اإلجــراءات المقترحــة لمعالجــة 

المســألة، وســبل إنصــاف الضحايــا.
• إباغ الطرفين بنتائج التحقيق.

• ضمان تنفيذ التوصيات.
• الحفاظ على السرية طوال عملية التحقيق.

• التأّكد من حماية ضحية التحّرش الجنسي من أّي تبعات انتقامّية قد تحدث.
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يترّتــب علــى أصحــاب العمــل تحديــد إطــار زمنــي للبــّت بالتبليغــات الرســمّية عــن التحــّرش 
الجنســي فــي مــكان العمــل. علــى المــوارد البشــرية حمايــة ضحيــة التحــّرش الجنســي 
مــن االنتقــام خــال فتــرة التحقيــق. فــي بعــض الحــاالت، قــد يقــرر المحققــون تعليــق 
ــى  ــيكون عل ــق. وس ــن التحقي ــاء م ــن االنته ــى حي ــّرش، إل ــه بالتح ــتبه ب ــات المش خدم
إدارة المــوارد البشــرّية حمايــة أّي طــرف ثالــث أو شــهود يشــاركون فــي التحقيــق مــن 

االنتقــام أثنــاء التحقيــق وبعــده.

يتوّلــى إدارّيــو المــوارد البشــرّية إبــاغ الطرفيــن بالقــرار والتوصيــات النهائيــة ضمــن إطــار 
ــار  ــن االعتب ــة بعي ــات الضحي ــذ طلب ــم أخ ــن المه ــق. م ــاء التحقي ــد إنه ــّدد بع ــي مح زمن
عنــد التوصيــة بتدابيــر لمعالجــة الحادثــة. وهــذا مــن شــأنه دعــم الضحّيــة معنوّيــًا والحــّد 
ــات رصــد مــن  ــر الحــادث عليهــا. بعــد انتهــاء التحقيــق، مــن الضــروري وضــع آلي مــن أث

قبــل المــوارد البشــرية لضمــان حســن ســير العمــل.

ــت واقعــة التحــّرش قــد  ــا إذا كان ــى قــرار عّم ــة التحقيــق إل ــل لجن فــي حــال عــدم توّص
حدثــت بالفعــل أم ال، يتعّيــن علــى المحّقفيــن رفــع توصيــات بشــأن اإلجــراءات التــي يجــب 
اتخاذهــا لضمــان حســن ســير العمــل. تحــّدد تلــك التوصيــات تبعــًا لــكل حالــة علــى حــدة. 
علــى ســبيل المثــال، إن كان المشــتبه بــه زميــًا فــي نفــس الدائــرة، قــد تقــرر الشــركة 
نقــل الضحيــة إلــى قســم آخــر لتفــادي شــعورها بعــدم االرتيــاح للتواصــل اليومــي مــع 
المشــتبه بــه. قــد تقــرر الشــركة أيضــًا مراقبــة ســلوك المشــتبه بــه خــال فتــرة زمنيــة 

معينــة مــن أجــل الحفــاظ علــى بيئــة عمــل آمنــة.



16



17

باختصار...

ــى  ــول عل ــن بالحص ــل للراغبي ــكان العم ــي م ــة ف ــن كمرجعّي ــن مدربي ــن موظفي تعيي
ــي. ــرش الجنس ــادث التح ــوع ح ــد وق ــه عن ــادات أو توجي إرش

 وضع إجراءات رسمية وغير رسمية للتبليغ.
إنشاء لجنة تحقيق لمعالجة الشكاوى الرسمية.

ضمان أن:
• يكــون الموظفــون علــى درايــة بسياســة التحــرش الجنســي المتبعــة فــي الشــركة 

وأّنهــم يفهمونهــا.
• يفهم الموظفون تعريف التحرش الجنسي.

• تكون آليات اإلباغ واضحة ومتاحة أمام الموظفين.

التدابير التأديبية

عنــد إثبــات حــدوث التحــّرش الجنســي، يتعيــن علــى المحّقــق / اللجنــة اتخــاذ اإلجــراءات 
التأديبيــة وإيــكال تنفيذهــا إلدارة المــوارد البشــرّية، بمــا يتماشــى مــع سياســة الشــركة 

الداخلّيــة حــول التحــّرش. 
وتقــّرر طبيعــة اإلجــراءات التأديبّيــة بنــاًء علــى شــدة الحالــة، ومع مراعــاة طلبــات الضحية 
أثنــاء التحقيــق، وباالســتناد إلــى التحذيــرات/ اإلجــراءات التأديبيــة الســابقة التــي يمكــن 

أن تكــون قــد اتخــذت ضــد التحــّرش، وعوامــل أخــرى تبعــًا لسياســة الشــركة.

 يمكن أن تشمل التدابير التأديبية، على سبيل المثال ال الحصر:

• اإلنذار اللفظي أو المكتوب.
• الفصل.

• اإليقاف عن العمل.
• تخفيض الرتبة الوظيفية.

• غرامة مالية.
• خفض األجر.

ــة  ــم اتخــاذ قــرار بإقال ــرة جــدًا، مــا يحت قــد تكــون بعــض حــاالت التحــّرش الجنســي خطي
ــل  ــات عم ــور ورش ــّرش بحض ــزم المتح ــًا أن يلت ــم أيض ــن المه ــور. وم ــى الف ــي عل الجان
ــل  ــة العم ــة بيئ ــر لمراقب ــاذ تدابي ــن اتخ ــا يستحس ــي. كم ــّرش الجنس ــول التح ــة ح تدريبي
ــام. ــن االنتق ــة م ــة الضحي ــع حماي ــي، م ــكل طبيع ــة بش ــام اليومي ــير المه ــان س وضم
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يتعّيــن علــى إدارة المــوارد البشــرية تعويــض الموظفيــن الذيــن يقعــون ضحايــا للتحــرش 
الجنســي عــن أي خســائر مــروا بهــا، وفًقــا لسياســة التحــّرش التــي تتبعهــا الشــركة. على 
ســبيل المثــال، إذا خســرت الضحيــة فرصــة للترقيــة نتيجــة التحــّرش، يتوّجــب ترقيتــه إلــى 

ــتحّق.   المركز المس

باختصار...

تقّرر اإلجراءات التأديبية للمتحّرش تبعًا لشدة الحالة.
يجــب أخــذ طلبــات الضحايــا أثنــاء التحقيــق بعيــن االعتبــار، عنــد وضــع اإلجــراءات 

التأديبيــة.
التأكد دائمًا من حماية الضحية من االنتقام.

يمكن أن تشمل التدابير التأديبية، على سبيل المثال ال الحصر:
• اإلنذار اللفظي أو المكتوب.

• الفصل.
• اإليقاف عن العمل.

• تخفيض الرتبة الوظيفية.
• غرامة مالية.

• خفض في األجر.
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الوقاية من التحّرش

كمــا أشــرنا أعــاه، فــإن حــوادث التحــّرش الجنســي مكلفــة علــى الشــركات والموظفيــن 
ز بيئــة عمــل آمنــة، ووضــع  علــى حــد ســواء. وبنــاء علــى ذلــك ، ال بــّد مــن بنــاء ثقافــة تعــزِّ

آليــات للتدّخــل وتدريبــات لمكافحــة التحــّرش الجنســي. 

يمكــن ألصحــاب العمــل بــذل مجهــود للوقايــة مــن التحــّرش فــي شــركتهم، وهنــا 
اقتراحــات يمكنهــم النظــر فيهــا: 

• تقييــم فهــم الموظفيــن للتحــرش الجنســي فــي مــكان العمــل. قــد يتطلــب ذلــك 
ــى  ــل عل ــاب العم ــاعد أصح ــأنه أن يس ــن ش ــركة م ــتوى الش ــى مس ــتطاع عل ــراء اس إج
تقييــم فهــم الموظفيــن لمــا يشــكل تحرشــًا جنســيًا فــي مــكان العمــل، وتصميــم دورات 

تدريبيــة مائمــة الحتياجــات الموظفيــن.
• شــرح سياســة الشــركة حــول التحــّرش الجنســي بوضــوح للموظفيــن، فــي مرحلــة 

التعييــن، أو فــي مــواد التواصــل الداخليــة للشــركة. 

كمــا يمكــن أيضــًا عــرض منشــورات وملصقــات توضــح صرامــة الشــركة فــي عــدم 
التســامح مــع أفعــال التحــّرش الجنســي، إضافــة إلــى تفاصيــل االتصــال للتبليــغ. 

مــن العبــارات التــي  مــن الممكــن اســتخدامها:

   »]شركتنا[ ترفض التحّرش الجنسي بالكامل«،
   »إذا كان الفعل ذا طبيعة جنسية، غير مرغوب فيه، مهينًا، مسيئًا، ومذاًل فإنه

   يعتبر تحرشًا جنسيًا. أبلغ اآلن عبر القنوات التالية »
   »ال تردد/ تخاف من أن تبّلغ. بّلغ عن التحّرش الجنسي عندما تراه«.

ــي،  ــّرش الجنس ــف التح ــول تعري ــي ح ــادة الوع ــات لزي ــًا بحم ــركات أيض ــوم الش ــد تق ق
ــل  ــكل أفض ــي بش ــّرش الجنس ــد التح ــى تحدي ــن عل ــاعدة الموظفي ــة لمس ــم أمثل وتقدي

ــه. ــد حدوث عن

• تنفیذ تدریبات منتظمة حــول التحرش الجنسي. بــأن  ينظــم أصحــاب العمــل تدريبــًا 
علــى التحــّرش الجنســي لموظفــي المــوارد البشــرية، ولألفــراد المعينيــن كمرجعيــات 
داخليــة لمعالجــة هــذه الحــوادث. كمــا يحتــاج قســم المــوارد البشــرية إلــى إجــراء تدريــب 
علــى التحــّرش الجنســي لموظفيــه وإدارييــه، علــى أســاس ســنوي. يمكــن أن يتبــع ذلــك 

تدريبــًا ملحقــا بعــد ســتة أشــهر.
يمكــن أن تلجــأ الشــركة إلــى الخبــراء لتدريــب موظفــي المــوارد البشــرية بشــأن التحــّرش 
ــات  ــم لمنظم ــاواة« )AFE( الدع ــات والمس ــة للحري ــة العربي ــّدم »المؤسس ــي. تق الجنس

القطــاع الخــاص المهتمــة بتنفيــذ ورش تدريــب حــول التحــّرش الجنســي.
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• وضــع تقريــر ســنوي عــن التحــّرش الجنســي فــي مــكان العمــل. بإمــكان الشــركة  
إصــدار تقريــر ســنوي يبــرز عــدد حــاالت التحــّرش الجنســي المبّلــغ عنهــا، باإلضافــة إلــى  
نجاحــات الشــركة فــي معالجــة حــاالت التحــرش الجنســي المبلــغ عنهــا مــن أجــل التأكيــد 
علــى جديــة الشــركة بشــأن معالجــة التحــّرش. ويمكــن أن يتضمــن التقريــر أيضــًا إحصاءات 
حــول التحــّرش الجنســي فــي مــكان العمــل، وأثــره علــى الضحايــا، ويمكــن  إرفــاق 

سياســة الشــركة تجــاه التحــّرش الجنســي بالتقريــر.

• اتبــاع اإلدارة ســلوكيات تتخــذ كقــدوة مــن قبــل الموظفيــن. يمكــن للمــدراء أيضــًا 
إظهــار ســلوكيات ال تتســامح مــع التمييــز والتحــّرش الجنســي فــي مــكان العمــل ســواًء 

فــي االجتماعــات أو مــن خــال التفاعــل مــع الموظفيــن أو الزبائــن.

• تكليــف موظفيــن بالترويــج لسياســة الشــركة ضــد التحــّرش الجنســي بيــن 
زمالئهــم. يمكــن للموظفيــن المعينيــن أيضــًا أن يصبحــوا مرجعــًا عندمــا يريــد أقرانهــم 
البحــث بشــكل غيــر رســمي عــن مزيــد مــن التفاصيــل حــول سياســة التحــّرش الجنســي 

ــم فــي الشــركة. وإجــراءات التظل

عنــد تنفيــذ مــا ورد أعــاه، مــن المهــم التأكيــد علــى أن التحــّرش الجنســي يرتبــط أكثــر 
بديناميكيــة الســلطة، وممارســة الســيطرة علــى الضحيــة، أكثــر مــن ارتباطــه بالجنــس. 
وال بــّد مــن األخــذ باالعتبــار المفاهيــم االجتماعيــة والثقافيــة المحيطــة بالعاقــات بيــن 
ــل  ــن الدلي ــع، يتضّم ــراءات والمراج ــن الق ــد م ــي. للمزي ــياق اللبنان ــل الس ــين داخ الجنس
ملحقــًا يحتــوي علــى إرشــادات وسياســات نموذجيــة إضافيــة للتصــدي للتحرش الجنســي 

فــي مــكان العمــل.
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نبذة عن الكاتبة

يتمحــور عمــل زينــة محيدلــي بشــكل رئيســي حــول قضايــا تتعلــق بالجنــدر والجنســانية. 
 ،)LLWB( »ــال ــيدات األعم ــة لس ــة اللبناني ــج »الرابط ــرة البرام ــب مدي ــًا منص ــى حالي تتوّل
وهــي جمعيــة تعمــل علــى تمكيــن المــرأة اقتصاديــًا فــي مختلــف المناطــق اللبنانّيــة. 
 Knowledge is Power« – ــّوة ــة ق ــروع »المعرف ــقة لمش ــابقًا كمنّس ــة س ــت الكاتب عمل
KIP(( حــول الجنــدر والجنســانية فــي الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت. وكجــزء مــن 
مهامهــا، عملــت علــى تطويــر وتنفيــذ مختلــف أنشــطة المشــروع بمــا فــي ذلــك 
تنظيــم مؤتمــر لمــدة يوميــن حــول التمييــز والتحــّرش الجنســي، وحملــة توعيــة وطنيــة 
حــول التحــّرش، وورشــة عمــل تدريبيــة للشــركات الصغيــرة والمتوســطة حــول صياغــة 

ــي. ــّرش الجنس ــة التح ــات مكافح سياس

ــات  ــع المنظم ــام، وم ــاع الع ــع القط ــة م ــاريع مختلف ــي مش ــًا ف ــي أيض ــت محيدل عمل
الدوليــة فــي القطــاع اإلنســاني. تحمــل بكالوريــوس فــي إدارة األعمــال والمــوارد 
البشــرية، وشــهادة فــي علــم النفــس مــن الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت. كمــا كانــت 
ــام  ــروت ع ــي بي ــة ف ــة األميركي ــي الجامع ــز« ف ــدم التميي ــادي ع ــة »ن ــة ورئيس س مؤسِّ
2٠13، وهــو أول نــاٍد فــي الجامعــة يرفــع الوعــي حــول قضايــا التمييــز المتعلقــة بالجنــدر، 

ــرق. ــة، والع ــانية، اإلعاق الجنس

عن المؤسسة العربّية للحرّيات والمساواة

ــات  ــات والمنظم ــم الجماع ــة تدع ــاواة )AFE( منّظم ــة والمس ــة للحرّي ــة العربّي المؤسس
األهلّيــة العاملــة علــى مجموعــة واســعة مــن المبــادرات بمــا فــي ذلــك حقــوق اإلنســان 
والنــوع االجتماعــي والصحــة الجنســية. مركــز المــوارد الجندريــة والجنســانية هــو 
برنامــج تابــع للمؤسســة العربيــة للحريــات والمســاواة. ويهــدف الــى معالجــة الفجــوات 
المعرفّيــة وإنشــاء مواقــع إلنتــاج المعرفــة فــي اللغــة العربيــة. ويجمــع مركــز المــوارد 
الجندريــة والجنســانية بيــن الناشــطين واألكاديمييــن والباحثيــن للعمــل ســوّيًا علــى انتــاج 

المعرفــة حــول الجنــدر والجنســانية فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.


