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ﻣﺪﺧﻞ
الجنسي واﻷذﻯ الﺬي يلحقه في أماكن العمل هما ﻇاهرة شائعة .فبنية عالقات
التحرﺵ
ّ
ﱡ
العمل والعالقات السائدة فيها ًّ
تشكل أرضا خصبة ﻹساءة استغالل ق ّوة السيﻄرة .ﻏالبية أماكن

الجنسي
للتحرﺵ
فﺈن النساء يخﻀعن لهم .ويُمكن
العمل تخﻀع لسيﻄرة الرجال ،وبالتالي ﱠ
ّ
ّ
أو اﻷذﻯ الﺬي يلحقه أن ًّ
حﺐ التسلﻂ ّ
ولﺬة القوة،
يشكال تعبيرا عن الغرائز المختلفة مﺜل ّ
والسيﻄرة واستغالل الﻀعﻒ أو المكانة المستﻀ َع َفة .ولم يكن من قبيل الصدفة أن يُ ِّ
خصﺺ
الجنسي-
التحرﺵ
قانون منع ّ
ّ

1 1998

حصرا.
ذات ﺻلة بﺄماكن العملً ،

ٍ
عينية
واﻷنظمة التي نشﺄت عنه،
محظورات وواجبات ّ

الجنسي في أماكن العمل جزءا ال يتج ّزأ من عمل تنظيم
التحرﺵ
يش ّكل تقليﺺ ﻇاهرة
ّ
ًّ

أن رفع مستوﻯ الوعي
العربيات قد ًما في أماكن العمل .نحن نرﻯ ّ
"كيان" لدفع حقوﻕ النساء ﱡ

المشغّل في إطار القانون ،ومن ضمن ذلك زيادة الرقابة على تﻄبيق القانون ،من
لواجبات ُ
التحرﺵ
أن القانون لمنع
لهن .ﺻحيﺢ ّ
شﺄنه حماية النساء وتوفير بيﺌة عمل ﺁمنة وعادلة َّ
ّ

أي معتدﻯ عليه مهما كانّ ،
أن النساء
بغﺾ النظر عن جنسه ،إال ّ
مخصﺺ لحماية ﱢ
الجنسي َّ
ﱡ
الجنسي ،حيﺚ ينبع ذلك من بنية عالقات العمل من جهة واحدة،
للتحرﺵ
ُه َّن اﻷكﺜر عرضة
ّ
ﱡ
المبنويّة في دمﺞ النساء
مكانتهن
ومن
ّ
االجتماعية المستﻀع َفة ،من جهة أخرﻯ .الصعوبات َ
ﱠ

ساتية وﻏيرها( ،والخوف من فقدان مصدر
)االجتماعية
العربيات في أماكن العمل
ّ
والمؤس ّ
ّ
ّ

التحرﺵ
الكامنين في
والمس
مرات عديدة إلى القبول بالمهانة
ْ
ّ
ّ
الرزﻕ ،تدفع بالنساء في ّ
أن الخوف من
حقوقهن
التحرﺵ واستنفاد
بهن ،وعدﻡ الكشﻒ عن
القانونية .ز ْد على ذلك ّ
ّ
َّ
ّ
ّ

الجنسي،
التحرﺵ
العقاﺏ
تجرأت على تقديم شكوﻯ بخصوﺹ ّ
المجتمعي وإقصاء المرأة التي ّ
ّ
ّ
يشكالن هما أيﻀا عام ً
ًّ
ال يمكن أن ِّ
العربيات الالتي
يفسر السبﺐ من وراء قلة عدد النساء
ّ
الجنسي واﻷذﻯ الﺬي يليه.
التحرﺵ
ﱠ
يقدمن الشكاوﻯ ويكشفن عن حاالت ّ
ّ

ّ .1
سجل القوانين  ،166 ،1661فيما يلي" :القانون".
الجنسي )واجبات المشغّل() .1998 -فيما يلي" :اﻷنظمة"(.
التحرﺵ
 .2أنظمة منع ّ
ّ

الجنسي
التحرﺵ
منﺬ عاﻡ  2010بدأ تنظيم "كيان" بﺈجراء متابعة لتﻄبيق أحكاﻡ قانون منع ّ
ّ
العربية ومدﻯ تﻄبيقها لواجباتها
في أماكن العمل ،من خالل التشديد على السلﻄات
المحلية ّ
ّ
المحلية
تحسن ما لدﻯ السلﻄات
التي ﱡ
ّ
ينﺺ عليها القانون .وتشير النتائﺞ اليوﻡ إلى حدوث ّ

أن الحديﺚ يدور
المعمق الﺬي أجريناﻩ أشار إلى ّ
في تﻄبيقها ﻷحكاﻡ القانون ،إال ّ
أن الفحﺺ ّ

حقيقي للغاية
سﻄحي ال يهدف إال للتظاهر بتﻄبيق القانون ،من دون تﺬويﺖ
تحسن
عن ُﱟ
ﱟ
ّ

القائمة من ورائه .في استﻄالع أجريناﻩ هﺬﻩ السنة في 34

عربية ،حصلنا على
محلية ّ
سلﻄة ّ

نتائﺞ مﺜيرة للقلق تُلزمنا مرة أخرﻯ بﺈعادة التركيز على واجبات المشغلين وفق ما يُمليه
ّ
الجنسي واﻷذﻯ الﺬي يتبعه.
التحرﺵ
القانون ،ودور هﺬﻩ الواجبات الها ّﻡ في اجتﺜاث ﻇاهرة
ّ
المحلية التي خﻀعﺖ للفحﺺ،
أن  97%من السلﻄات
فعلى سبيل المﺜال ،وجد االستﻄالع ّ
ّ
الجنسي.
التحرﺵ
لم تُج ِر ولو محاضرة واحدة للعاملين فيها بخصوﺹ منع ّ
ّ

مؤسسة واحدة ال ﻏير
مدنية ،اتﻀﺢ ّ
أن هناﻙ ّ
وفي فحﺺ مشابه أجري في ّ 8
مؤسسات ّ
الجنسي في مكان العمل.
التحرﺵ
أجرت للعاملين فيها نشاطات توعويّة ورفع الوعي لمنع ّ
ّ
وحتى حين أشار االستﻄالع ،ﻇاهريًّا على ﱡ
اﻷقل ،إلى نتائﺞ ِ
مرضية في مسﺄلة نسبة السلﻄات

الجنسي ،سرعان ما اكتشفنا
التحرﺵ
المحلية ) (94%التي ّ
ّ
عينﺖ موﻇفة مسؤولة عن مسﺄلة ّ
ّ
تصنعا
بدورهن كما يجﺐ ،ولم يكن
أن هؤالء الموﻇفات المسؤوالت لم يقمن
تعيينهن إال ًّ
ّ
ّ
ﱠ

توجهنا سلفا ومنﺬ البداية إلى السلﻄات التي نعرف أنها
ومداهنة 3.نﺬكر في هﺬا اﻹطار أننا ًّ
يفسر المعﻄى المرتفع في نسبة السلﻄات
تشغّل موﻇفات مسؤوالت ،اﻷمر الﺬي يمكن أن ّ
تعين
عينﺖ موﻇفات مسؤوالت ،ﻇاهريّا .وفي السلﻄات التي نعرف أنها لم ّ
التي وجدنا أنها ًّ

موﻇفات مسؤوالت لم ننجﺢ أﺻال بالحصول على معﻄيات تتعلق بتﻄبيق هﺬا الواجﺐ

والواجبات اﻷخرﻯ التي فحصناها في االستﻄالع .وقد دفعتنا هﺬﻩ المعﻄيات المقلقة إلى
الملقية على كاهل المشغّلين في
أهم الواجبات
وضع ورقة الموقﻒ هﺬﻩ ،إذ أننا سنعرﺽ فيها ّ
ّ
المشغّلين.
إطار القانون وأحكامه ،وأهم توﺻياتنا من أجل زيادة تﻄبيق القانون على مجمل ُ

ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺤ ّﺮﺵ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ؟
الجنسي وحظرﻩ ،بغية حماية كرامة اﻹنسان
التحرﺵ
التحرﺵ
الجنسي ّ
ماهية ّ
عرف قانون منع ّ
َّ
ّ
ّ
ماهية
وخصوﺻيته ،ومن أجل دفع المساواة بين
وحريّته
ُعرف المادة  3من القانون ّ
ْ
ّ
الجنسين .ت ّ
وتنﺺ على أنه فعل من هﺬﻩ اﻷفعال:
التحرﺵ
الجنسيّ ،
ّ
ّ
.1

.2

الجنسي تحﺖ التهديد؛
االبتزاز
ّ

أعمال مشينة

.3

متكررة على شخﺺ ما ،بعد أن أوضﺢ هﺬا الشخﺺ أنه
وتﻄرقات
ّ
جنسية ّ
اقتراحات ُّ

معني بها .وعندما تﻄرﺡ هﺬﻩ االقتراحات من خالل استغالل عالقات القوﻯ
ﻏير ﱡٍ

مدرﺱ /محاضر؛ معالﺞ -معالِﺞ ،عامل -مشغّل
والسلﻄة )تلميﺬ/طالﺐ
جامعي -ﱠ
ّ
للمتحرﺵ بﺄنه ﻏير
المتحرﺵ به بالتوضيﺢ
وﻏيرها( ،فليسﺖ هناﻙ حاجة ﻷن يقوﻡ
ّ
ﱢَ

.4

الجنسية؛
وبالتﻄرقات
معني باالقتراحات
ّ
ّ
ّ
الم ّ
جنسانيته ،بما في ذلك
ﺬل مع شخﺺ بخصوﺹ جنسه أو
التعامل المهين أو ُ
ّ

.5

جنسانيته ،من خالل
ﺻوتي لشخﺺ ما ،يتر ّكز في
نشر شريﻂ مص َّور أو تسجيل
ّ
ّ

الجنسية؛
ميوله
ّ

المتحرﺵ
ﻇروف ومالبسات يمكن أن تؤ ﱠدي إلى إذالل الشخﺺ من دون موافقة
ّ

به على النشر.

4

جنائية يمكن أن تؤ ّدي للمقاضاة والمحاكمة .ز ْد على ذلك
الجنسي هو مخالفة
التحرﺵ
ّ
ّ
ّ
ضد
التحرﺵ
أن
مالية ّ
ّ
مدنية )أضرار( يمكن جراءها تقديم دعوﻯ ّ
الجنسي يش ّكل مخالفة ﱠ
ّ
ّ
مالي.
المشغﱢل
ُ
ّ
والمتحرﺵ ،والمﻄالبة بتعويﺾ ّ

ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﺤﻠﺒﺔ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﻟﺤﺪﻭﺙ ﺍﻟﺘﺤ ّﺮﺷﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴ ّﻴﺔ
الجنسي في ّ
أي شخﺺ
التحرﺵ
التحرﺵ
كل مكان ،وتجاﻩ ّ
الجنسي ممارسة ﱠ
يحظر قانون منع ّ
ّ
ﱠ
خاﺻا يُبرزﻩ القانون مع مجال العمل ،إذ أنه يش ّكل إحدﻯ
أي شخﺺ .إال ًّ
ومن طرف ّ
أن ﺛمة تعامال ً
الجنسي واﻷذﻯ الﺬي يتبعه .وتوضﺢ د .أوريﺖ كمير هﺬا
التحرﺵ
الحلبات اﻷبرز واﻷوضﺢ لحدوث ّ
ﱠ
اﻷمر على خلفية أربعة عوامل أساسية5:
ّ
ّ
لتبين مدﻯ تﻄبيق
 .3نشير في هﺬا اﻹطار إلى أننا توجهنا منﺬ البداية إلى السلﻄات التي كنا نعرف أنها تشغل مسؤوالت ،ولﺬلك سعينا ُّ
عينﺖ مسؤوالت.
تفسر نسبة السلﻄات التي ّ
سائر التعليمات وحرية العمل الممنوحة للمسؤوالت .ويمكن لهﺬﻩ الحقيقة أن ّ
أن النشر مﺜار اهتماﻡ لدﻯ الجمهور ،إذا جرﻯ كل ذلك
 .4يوفر القانون حماية للناشر عندما ينشر المواد لهدف ﺻالﺢ وعن ّنية حسنة ،أو ّ
ﺻحة النشر .ينظر :المادة 5) 3أ()جـ( من القانون.
بمعقولية ومن خالل الحفاﻅ على ﱡ
ّ

.1

قﻀاء ساعات طويلة في إطار العمل؛

.2

ﻏالبية أطر العمل تستدعي االلتقاء بﺄشخاﺹ كﺜر ومختلفين ،اﻷمر الﺬي يزيد من
ﱡ

.3

التحرﺵ
توجد في عالقات العمل رﻏبات وﻏرائز مختلفة يمكن أن تنعكس في ّ
الجنسي واﻷذﻯ الﺬي يتبعه ،على شاكلة القوة والغيرة والرﻏبة بالسيﻄرة والتح ّكم،
ّ

.4

تخﻀع ﻏالبية عالقات العمل لهيمنة الرجال ،وتخﻀع ﻏالبية النساء لهم .هﺬﻩ

الجنسي واﻷذﻯ الﺬي يتبعه.
التحرﺵ
تراكم ّ
ّ

واﻹحباﻁ والحاجة لممارسة
الفوقية والتف ّوﻕ وعالقات السلﻄة.
ّ

الجنسي.
التحرﺵ
ُ
البنية تسمﺢ باستغالل ق ّوة جندريّة ،تنعكس في ّ
ّ
في ﱡ
خصﺺ المش ِّرع واجبات ﺻريحة وقاطعة تقع على كاهل
ﻇل ما ذكر أعالﻩ ،ﱡ
6

الجنسي في مكان
التحرﺵ
ُ
المش ِغّل ،وتدابير عليها اتباعها من أجل منع حدوث ّ
ّ
الجنسي واﻷذﻯ الﺬي يتبعها.
التحرﺵ
العمل ،ومن أجل ضمان عالﺝ حاالت ّ
ّ

التحرﺵ ومسؤوال عن الحفاﻅ
المش ِغًّل مسؤوال عن انعتاﻕ عامليه من
ورأت المحكمة في ُ
ًّ

المش ِغّل في عالﺝ الشكاوﻯ ،بل في وضع
على كرامة
العمال 7.وال تنحصر مسؤولية ُ
وخصوﺻية ّ
ّ

سياسة تسعى لمنع الظاهرة .ومن الممكن أن يؤ ّدي عدﻡ وضع مﺜل هﺬﻩ السياسة إلى تقديم
المالي عليهم .لقد كان مبدأ "المسؤولية المشت ّقة من
ضد المشغّلين وفرﺽ التعويﺾ
شكاوﻯ ّ
ّ
مسؤولية على المشغًّل أيﻀا ،باعتبارﻩ مسؤوالً
شرع بفرﺽ
السيﻄرة" كام ًنا من وراء قياﻡ ُ
ﱡ
الم ّ
لخصوﺻية
الجنسي ومن اﻷذﻯ الﺬي يتبعه ،وفيها احتراﻡ
التحرﺵ
ّ
عن بيﺌة عمل خالية من ﱢ
ّ

الخاﺹ بين المشغّل
واجﺐ الﺜقة
العاملين وكرامتهم .وإلى جانﺐ هﺬﻩ
ﱢ
المسؤولية ،ﺛمة أيﻀا ُ
ًّ

التحرﺵ
ينﺺ
الجنسي ،مع ّ
أن القانون ال ّ
وعامليه ،الﺬي يُلزمه بتوفير بيﺌة عمل خالية من ﱢ
ّ
ﺻراحة على مﺜل هﺬا التوجه8.
ّ

الجنسي ،إﺻدار هكيبوتس هميؤاحاد(2009) 88 ،
التحرﺵ
 .5أوريﺖ كمير ،هﺬا يﻀايقني -العيﺶ مع قانون منع ّ
ّ

ضد شركة فالنة ،قرارات حكم محكمة العمل ل.أ 209,203 .نُشر في:
 .6مداولة في محكمة العمل ن و 2-293/فالنة ّ
www.lawdata.co.il

ضد شركة فالنة ،قرارات حكم محكمة العمل ل.أ 209,203 .نُشر في. :
 .7مداولة في محكمة العمل ن و 2-293/فالنة ّ

www.lawdata.co.il

ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻤﺸ ِّﻐﻞ ﺗﺠﺎﻩ ﻣﻦ؟
الجنسي واﻷذﻯ الﺬي
التحرﺵ
تنﺺ الما ّدة  2من القانون ّ
ّ
بﺄن مسؤولية المشغّل تسري على ّ
ّ

المشغّل ،أﺛناء سير العمل،
تما "في مكان العمل ،أو في مكان ﺁخر يشهد نشاطا باسم ُ
يليه ،اللﺬيْن ًّ

أن المشغّل
نﺺ المادة إلى ّ
أو من خالل استغالل السلﻄة في العمل ،في ّ
أي مكان كان" .يشير ّ

أي أحد مخ ّول من طرفه ،حتى
التحرﺵ
الجنسي الﺬي يقترفه أحمد عامليه أو ّ
مسؤول عن ّ
ّ
لو لم يكن عام ً
مسؤولية
وسعﺖ المحاكم من
الّ ،
بحق ّ
أي شخﺺ في إطار عالقات العمل .وقد ّ
ّ

المتحرﺵ به عن العمل
المشغﱡل وفرضﺖ عليه واجﺐ استيﻀاﺡ الشكوﻯ حتى إذا توقﻒ العامل
َّ
الجنسي
التحرﺵ
أن
لديه ،ويكفي ﱢ
تخوفا من ّ
المتحرﺵ ما يزال يعمل لديه ،وذلك ًّ
أن من مارﺱ ّ
ّ
ّ
في مكان العمل مرة واحدة ،سيقوﻡ بممارسة التحرﺵ الجنسي مستقبال ضد عامل ﺁخر9.
ّ
ّ
ًّ

ﻣﺎ ﻫﻲ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸ ِّﻐﻞ؟

الجنسي أو اﻷذﻯ
التحرﺵ
تُلزﻡ المادة  7من القانون المش ِغﱠل باتخاذ تدابير معقولة من أجل منع ّ
ّ
تقررت اﻷحكاﻡ المتعلقة
الﺬي يتبعه ،في إطار عالقات العمل ومعالجة ّ
أي حالة كما أسلفنا .وقد ّ

الجنسي .وعليه،
التحرﺵ
بتﻄبيق وتنفيﺬ المادة  7من القانون في ضمن النظم المتعلقة بمنع ّ
ّ
نوعين من الواجبات :واجﺐ المنع وواجﺐ المعالجة.
يفرﺽ القانون على المش ِغّل ْ
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 .1ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻤﻨﻊ
مسمى .فالحديﺚ يدور عن حزمة من الواجبات التي يجﺐ على
واجبات المنع هي اسم على ّ

الجنسي واﻷذﻯ الﺬي يتبعه ،سلفا .وفيما يلي
التحرﺵ
المش ِغﱟل تﻄبيقها بشكل جار ،بغية منع ّ
ًّ

تلخيﺺ لواجبات المشغّل وفق الوارد في القانون واﻷحكاﻡ:

حولية "مشباﻁ هعفوداﻩ" ز .(1999) 153-183
 .8شارون رابين مرجليوت" ،من يقلق التحرﺵ الجنسي في العمل؟" ّ
 .9ملﻒ محكمة العمل )تل أبيﺐ(  5451/07أويفينوف لودميال ضد شركة ليلي للتجارة والخدمات ﻡ.ﺽ ،.نُشر في:

.www.lawdata.co.il

الجنسي ،إﺻدار هكيبوتس هميؤاحاد.(2009) 88 ،
التحرﺵ
 .10أوريﺖ كمير ،هﺬا يﻀايقني -العيﺶ مع قانون منع ّ
ّ

•
•
•

•

•

•
•

كل مسؤولة ّ
يجﺐ على المشغل أن يُعلم ّ
التحرﺵ
وكل عامل لديه بﺄحكاﻡ حظر ّ
ينﺺ القانون؛
الجنسي واﻷذﻯ الﺬي يتبعه ،كما ّ
ِّ
ﱢ
ّ
ِ
ييجﺐ على المشغّل أن يوضﺢ لكل مسؤولة ولكل عامل واجبات المشغّل وفق
القانون واﻷحكاﻡ؛
يجﺐ على المش ِغّل أن يﻄلﺐ من ّ
الجنسي واﻷذﻯ
التحرﺵ
كل عامل االمتناع عن ّ
ّ
ضد كل شخﺺ في إطار عالقات العمل ،واتخاذ ّ
كل التدابير الالزمة لمنع
الﺬي يليهّ ،
اﻷعمال المﺬكورة؛
يجﺐ على المشغّل أن يشارﻙ أﺛناء ساعات العمل في نشاطات إرشاديّة وتوعويّة
الجنسي واﻷذﻯ الﺬي يتبعه ،وبوتيرة معقولة ،وذلك بواسﻄة
التحرﺵ
ّ
تخﺺ منع ّ
ّ
تختﺺ بمنع التمييز؛
حقوقية
منظمة عمالية أو منظمة
ّ
ّ
يجﺐ على المشغّل أن يوفر ﺻيغة ﻷحكاﻡ القانون والنظم وترتيبات االنﻀباﻁ ذات
الجنسي واﻷذﻯ الﺬي يتبعه ،لقراءة وعناية المسؤول وعامليه،
التحرﺵ
الصلة بمسﺄلة ّ
ّ
وأن يوفر لهم نسخة منها وفق الﻄلﺐ؛
في ّ
تﺄديبية ،يجﺐ على المشغّل أن يسعى من
كل مكان عمل تتوفر فيه تدبيرات
ﱢ
أجل بلورة حظر التحرﺵ الجنسي كمخالفة تﺄديبية؛11
ّ
ّ
ّ
المش ِغّل المسؤول عن أكﺜر من  25عام ً
داخلي مكتوﺏ ترد
ال ملز ٌﻡ بوضع نظاﻡ
ّ
الجنسي واﻷذﻯ الﺬي
بالتحرﺵ
الخاﺻة بﺄحكاﻡ القانون ،والمتعلقة
فيه أهم النقاﻁ ّ
ّ
ّ
يفصل طرﻕ تقديم
يتبعه في إطار عالقات العمل .يجﺐ على النظاﻡ
الداخلي أن ّ
ّ
الجنسي أو باﻷذﻯ الﺬي يتبعه ،وطرﻕ معالجتها .ينشر
بالتحرﺵ
الشكاوﻯ المتعلقة
ّ
ﱡ
الداخلي في مكان بارز للعاملين ،ويسلّم ّ
لكل مسؤول ينوﺏ عن المشغّل،
النظاﻡ
ﱡ
ولنقابة العمال في مكان العمل ّ
ولكل عامل يﻄلﺐ قراءته .المشغّل الﺬي ينشر النظاﻡ
يتوجﺐ
الداخلي بين عامليه ،سواء عبر النشر أﻡ عبر التسليم
الشخصي ،يقوﻡ بما ّ
ّ
ًّ
ّ
الداخلي بين
الجنسي .ويشكل عدﻡ نشر النظاﻡ
التحرﺵ
عليه بﺈعالﻡ عامليه بحظر ّ
ّ
ّ
جنائية العقاﺏ عليها ﻏرامة مالية متواﺻلة ّ
يستمر فيه
لكل أسبوع
العاملين مخالفة ّ
ّ
ارتكاﺏ المخالفة.
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التﺄديبية اﻷخرﻯ
الجنسي واﻷذﻯ الﺬي يتبعه يعالجان وفق التعليمات
التحرﺵ
سواة تماماّ ،
 .11ما دامﺖ المسﺄلة ﻏير ُم ًّ
ّ
فﺈن ّ
ﱡ
الجنسي.
التحرﺵ
التي يمكن تﻄبيقها بخصوﺹ ّ
ّ
 .12المادة  8من القانون.

ّ
جوهري .ولم تكتﻒ المحاكم بتﻄبيق
بشكل
يتم
نﺬكر هنا ّ
ﱢ
أن قياﻡ المشغّل بواجباته يجﺐ أن ّ

قﻀية فالنة
تقني من أجل "رفع العتﺐ" .فعلى سبيل المﺜال ،ورد في ّ
أحكاﻡ القانون بشكل ّ

يمر فيه الكﺜيرون أو أنه ال يستوفي أحكاﻡ القانون،
أن تعليق اﻷنظمة
ّ
ّ
الداخلية في مكان ال ّ
يشكل انتهاكا لواجﺐ الوالء لدﻯ المشغّل بما يخﺺ العامالت الالتي يعملن لديه13.
ًّ
ﱠ
أخيرا ،والﺬي فحﺺ كما أسلفنا نشاﻁ  34سلﻄة
يتﻀﺢ من نتائﺞ االستﻄالع الﺬي أجريناﻩ ً

الجنسي وتﻄبيق
التحرﺵ
محلية ّ
ّ
عربية في رفع مستوﻯ وعي عامليها بخصوﺹ مسﺄلة منع ّ
ّ

محلية واحدة ال ﻏير أجرت محاضرات وورشا لمجمل عامليها،
مجمل وسائل الوقايةّ ،
أن سلﻄة ًّ

وقائي في مسﺄلة رفع مستوﻯ الوعي وتوفير
فيما لم تقم السلﻄات الـ 33
المتبقية ّ
ّ
بﺄي تدبير ّ
المعلومات بخصوﺹ أحكاﻡ القانون .وأشار فحﺺ مماﺛل أجري في ﺛماني منظمات للتغيير

أي محاضرة أو ورشة في
المجتمعي في المجتمع
أن سبع منظمات لم تج ِر ً
العربي ،إلى ﱡ
أبدا ّ
ّ
ّ

المسﺄلة ،ولم تحرﺹ سوﻯ منظمة واحدة على تﻄبيق أحكاﻡ القانون وتوفير المعلومات لعامليها.

محلية فقﻂ ،من أﺻل
ًّ
ويتﻀﺢ من االستﻄالع الﺬي أجريناﻩ ،أيﻀاّ ،
أن ﺛماني سلﻄات ّ
الجنسي .وقامﺖ سلﻄة واحدة
التحرﺵ
سلﻄة ُفحصﺖ ،علّقﺖ النظاﻡ
الداخلي الخاﺹ بمنع ﱢ
ّ
ّ
34

الداخلي على العاملين فيها إال أنها لم تعلّقه .وفي المقابل ،قامﺖ أربع منظمات
بتوزيع النظاﻡ
ِّ
الداخلي.
المجتمعي ،من أﺻل ﺛماني منظمات فحصﺖ ،بتعليق النظاﻡ
للتغيير
ﱡ
ِّ

بمسؤولية على المشغّل على
أن تﻄبيق واجﺐ الوقاية والمنع يلقي
علينا أن ّ
نشدد هنا على ﱡ
ﱢ

التحرﺵ
المستوﻯ
المدنية
الجنسي ،ويلقي أيﻀا مسؤولية الدعوﻯ
ّ
المدني ،وذلك وفق قانون ّ
ًّ
ّ

داخلي
إن عدﻡ القياﻡ بواجﺐ ﺻياﻏة نظاﻡ
وفق قانون مساواة الفرﺹ في العمل . 14 1988 -ﱟ
ّ
جنائية
ونشرﻩ )سوا ًء عبر تعليقه في مكان بارز أﻡ عبر نشرﻩ على العاملين( يش ّكالن مخالفة ّ
مالية.
جزاﺅها ﻏرامة ّ

تعاونية للمواﺻالت في إسرائيل ﻡ.ﺽ ،.نشر في:
 .13نزاع عمل )القدﺱ(  2926/08فالنة ضد أيجدّ -
مؤسسة ﱡ
www.lawdata.co.il
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المادة )7جـ( من القانون.

 .2ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
الجنسي والقياﻡ
بالتحرﺵ
تتﻄرﻕ واجبات المعالجة إلى شكل معالجة الشكاوﻯ المتعلقة
ﱢ
ّ
ّ
الخاﺻة بشكل معالجة
وقائية يجﺐ تﻄبيقها من أجل وضع الترتيبات الواضحة
ّ
بخﻄوات ّ
أهم الواجبات الواردة في القانون ُ
والنظم:
الشكاوﻯ وبالمسؤولين عن هﺬﻩ المسﺄلة .فيما يلي ﱡ
•

الجنسي في العمل،
التحرﺵ
تعيين مسؤول/ة أو أكﺜر من طرف المش ِغّل عن منع ّ
ّ

تكون مهمته تلقي الشكاوﻯ واستيﻀاحها وتقديم توﺻية أماﻡ المش ِغّل بخصوﺹ
معالجتها 15.يجﺐ على المسؤول أن يتحلّى بمهارات مالئمة من ناحية التجربة
التحرﺵ
والمكانة والقدرة على تقديم االستشارة وتوجيه العاملين في مسﺄلة
ّ

خﻄية للمشغّل تتعلق
الجنسي ،إلى جانﺐ معالجة الشكاوﻯ وتقديم توﺻيات ّ
ّ
بشكل المعالجة المالئمّ .
متيسرا،
مفﻀل تعيين امرأة لهﺬﻩ المهمة ندما يكون اﻷمر ًّ

ويلزﻡ تعيين امرأة إذا ُع ّين أكﺜر من مسؤول واحد .ويجﺐ تعيين قائم بمهاﻡ لﺬلك

مهمة من المفترﺽ أن
المسؤول/ة في حال لزﻡ اﻷمر .ويدور الحديﺚ هنا عن ّ
المعين من طرف المشغّل ،في حال كان الحديﺚ
تكون جز ًءا من مهاﻡ المسؤول ﱢَ
ّ
ضد المشغّل الﺬي
بﺄي جزاء
مستقل ﱢ
عن عامل عندﻩ .ﺻحيﺢ ﱡ
أن القانون ال يلزﻡ ّ
شدد هﺬا الواجﺐ
أن قرار المحكمة ّ
ينتهك واجبه بتعيين مسؤول من طرفه ،إال ّ

يعين مسؤولة ويؤ ّدي إلى إخالالت
المﺬكور أعالﻩ ،وقﻀﺖ ﱢ
بﺄن المشغﱡل الﺬي ال ّ
مدنية ،جراء
في إجراء استيﻀاﺡ الشكوﻯ ،سيكون مسؤوالً عن ارتكاﺏ مخالفة ّ

الجنسي الﺬي يقوﻡ به عامل لديه أو شخﺺ مخ ّول من طرفه؛
التحرﺵ
ّ
ّ

16

•

جنسي ،وإعالﻡ العاملين بالمسﺄلة
تحرﺵ
تحديد جهاز الستيﻀاﺡ الشكاوﻯ أو لحالة ﱟ
ّ

أتم ذلك عبر
ومﻀمونها .يجﺐ على المشغًّل أن يوضﺢ طرﻕ تقديم الشكاوﻯ ،سواء ّ
خﻄيا؛
المشتكي نفسه أﻡ عن طريق شخﺺ ﺁخر مخ ًَّول من طرفه،
شفهيا أو ّ
ًّ

 .15واجﺐ تعيين مسؤول/ة هو أمر ذو ﺻلة مع واجبات الوقاية ومع واجبات المعالجة.
ضد فالن ،نشر في.www.lawdata.co.il :
 .16ملﻒ محكمة العمل )تل أبيﺐ(  3857/02فالنة ﱡ

•

استيﻀاﺡ الشكاوﻯ بنجاعة ومن دون تﺄجيل :17يجﺐ على الشخﺺ المسؤول
استيﻀاﺡ الشكاوﻯ ،ومن المفترﺽ به تسجيل الشكوﻯ وإعالﻡ المشتكي بﻄرﻕ
المعالجة المقترحة وفق القانون وال ُن ُظم .ويلزﻡ هﺬا االستيﻀاﺡ بسماع المشتكي،
ضدﻩ وشهود ﺁخرين في حال ُوجدوا ،إلى جانﺐ فحﺺ ّ
كل المعلومات
والمشتكى ﱟَ

بﺄن من واجﺐ المشغّل استيﻀاﺡ التفاﺻيل المتعلقة
ذات الصلة .وقﻀﺖ المحاكم ﱢ
أن هﺬا الواجﺐ
فوري
تحرﺵ
وجﺬري وموﺛّق ،في حين ّ
جنسي بشكل ﱟ
ّ
بادعاء وقوع ﱟ
ﱟ

بﺄي شرﻁ كان ،وبالتﺄكيد ﻏير منوﻁ بتقديم شكوﻯ لدﻯ الشرطة.
ﻏير منوﻁ ّ

18

مجرد عدﻡ
التحرﺵ
وحتى في ﻏياﺏ إﺛبات على
الجنسي من طرف العاملّ ،
فﺈن ّ
ّ
ّ
الفوري للشكوﻯًّ ،
يشكل انتهاكا
تﺄدية المش ِغّل لواجبه بالعمل على االستيﻀاﺡ
ّ

وسيلزﻡ المشغّل بتقديم تعويﺾ للمشتكية؛
للقانون ُ

19

•

حماية المشتكي أﺛناء إجراء استيﻀاﺡ الشكوﻯ :يجﺐ على المش ِغّل أن يحمي
أي أذﻯ يلحق به في إطار عالقات
المشتكي أﺛناء إجراء استيﻀاﺡ الشكوﻯ ،من ًّ

أي محاولة
العمل ،ومن ضمن ذلك إبعادﻩ إذا لزﻡ اﻷمر عن المشتكى عليه ومنع ّ

للتشويﺶ على استيﻀاﺡ الشكوﻯ.

 .17المادة  6من ال ُن ُظم.
.18ملﻒ محكمة العمل )تل أبيﺐ(  5451/07أويفينوف لودميال ضد شركة ليلي للتجارة والخدمات ﻡ.ﺽ،5/1/2010 ،.
نُشر في.www.lawdata.co.il :
 .19ملﻒ محكمة العمل )تل أبيﺐ(  7381/04فالنة ضد ريﺌوفين – )مدير عاﻡ الشركة( ،نُشر فيwww.lawdata.co.il :

•

عينية أيﻀا :في حال علم
التحرﺵ
استيﻀاﺡ
الجنسي في حال ﻏياﺏ شكوﻯ ًّ
ّ
ّ
فﺈن عليه إعالﻡ المسؤول
تحرﺵ
جنسي ولم َّ
تقدﻡ شكوﻯ بﺬلكّ ،
المش ِغّل بوقوع ﱟ
ﱡ
من أجل استيﻀاﺡ الحالة ،ومن ضمن ذلك الحاالت التي يتراجع فيها المشتكي
عن تقديم شكوﻯ أو االمتناع عن تقديم شكوﻯ.

•

اتخاذ قرار من دون تﺄجيل وخالل سبعة أياﻡ من يوﻡ تقديم توﺻيات المسؤول
يحق
تحرﺵ
جنسي أو اﻷذﻯ الﺬي يتبعهّ .
المخ َّول بخصوﺹ تقديم شكوﻯ حول ﱟ
ّ
لمقدﻡ الشكوﻯ معاينة تلخيصات المسؤول.
ّ

•

ضدﻩ :يجﺐ على المشغّل أن يصدر
ضد المشتكى ﱢ
اتخاذ تدابير وتﻄبيق القرار الصادر ّ
المقدمة ،وأن يسلّمه إلى المشتكي
بيانًا مس ًَّوﻏا بقرارﻩ الصادر بخصوﺹ الشكوﻯ
ّ
يحق للمشغّل
ضدﻩ ،وأن يعمل على تﻄبيقه أو تغييرﻩ وفق الظروفّ .
والمشتكى َّ

قﻀائية تتعلق
تﺄديبية أو
يؤجل اتخاذ القرار أو تﺄجيل تنفيﺬﻩ بسبﺐ إجراءات
أن ّ
ّ
ّ
ضدﻩ والمسؤول بيانا يتعلّق بالتﺄجيل
بالحالة .يُ ﱢ
قدﻡ المشغﱠل للمشتكي والمشتكى ًّ
وخﻄيا.
مسوﻏا
كما أسلفنا أعالﻩ ،ويكون البيان ًّ
ًّ

المحلية
في االستﻄالع الﺬي أجريناﻩ في منظمة "كيان" ،رﻏبنا بفحﺺ مدﻯ تﺄدية السلﻄات
ّ

المعينات
لواجبها ُ
المتمﺜل في معالجة الشكاوﻯ .وقد اتﻀﺢ من فحﺺ مسﺄلة المسؤوالت َّ
محلية ،من أﺻل  34سلﻄة ُفحصﺖ في
أن  32سلﻄة
التحرﺵ
لمعالجة منع
الجنسيّ ،
ّ
ّ
ّ
عينﺖ مسؤولة كهﺬﻩ.
االستﻄالعّ ،

العربية على تعيين مسؤولة
وحتى شهر أيّار  ،2014عملﺖ  65%من مجمل السلﻄات
المحلية ّ
ّ

الجنسي .وتنبع هﺬﻩ المعﻄيات من عملية متابعة أشرفﺖ عليها "كيان"
التحرﺵ
عن منع
ّ
ّ

منﺬ عاﻡ

2010

كبيرا
في مسﺄلة تعيين المسؤوالت المخ ًَّوالت .ويبدو ،ﻇاهريّاّ ،
أن ًّ
تحسنا ً

مر السنوات بتﻄبيق واجﺐ تعيين
طرأ على مدﻯ استجابة السلﻄات
ّ
المحلية لمﻄالبنا على ّ

المحلية استجابﺖ لمﻄالبتنا
أن السلﻄات
المسؤوالت .مع ذلك ،ورﻏم
التحسن الكبير ،يبدو ّ
ّ
ّ

شكلية ليس إال.
من أجل القياﻡ بهﺬا الواجﺐ المنصوﺹ عليه في القانون ،بصورة ّ

أنفسهن ،يشير إلى
معمقا أجريناﻩ من خالل محادﺛات مع المسؤوالت
ّ
ولﻸسﻒًّ ،
فﺈن فحصا ًّ
فﺈن
التالي :بعد أن تتلقى المسؤوالت رسالة التعيين –الﺬي تلقﺖ المنظمة نسخ ًة منهاّ -
بمهامهن،
إمكانية للقياﻡ
أي
ّ
ﻏالبية السلﻄات تُهمل رسائل التعيين وال تُمنﺢ المسؤوالت ّ
ّ

يتلقين
سوا ًء على مستوﻯ اﻹرشاد أﻡ معالجة الشكاوﻯ .واﻷخﻄر من ذلك ،وجود مسؤوالت لم
َ
ينﺺ القانون على وجوﺏ
نهن من فهم ماهية وشكل
أي تﺄهيل
مهني يم ّك ّ
ّ
المهمة التي ّ
ّ
ﱡ

يفصل هﺬﻩ المهارات
تعيين شخﺺ ذي مهارات وكفاءات مناسبة لها .ﺻحيﺢ ﱡ
أن القانون ال ّ

أن من
اﻷهمية شخﺺ يعي القانون
الﻄبيعي أن يشغل هﺬﻩ المهمة بالغة
والكفاءات ،إال ّ
ﱞ
ّ

لكيفية وجوﺏ أدائه لمها ّمه.
والنظم ويُدركها ،وقد تلقى إرشا ًدا
ّ
ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ

فر َ
الجنسي وأحكامه على المشغﱟل واجبات واضح ًة ،كي يكون بﺈمكانه
التحرﺵ
ﺽ قانون منع ّ
َ
ﱢ

تحرﺵ جنسي .وفي إطار
التحرﺵ
الجنسي وضمان بيﺌة عمل ﺁمنة من دون ّ
محاربة ﻇاهرة ّ
ّ

التحرﺵ
هﺬﻩ الواجبات ،يجﺐ على المش ِغّل اتخاذ تدابير كﺜيرة تهدف لمنع وقوع حاالت من ّ
الجنسي ،ومن أجل ضمان المعالجة الالئقة ّ
لكل شكوﻯ أو حادﺛة تقع.
ِّ
المدني )جهتان
العربية ومنظمات من المجتمع
الفحﺺ الﺬي أجريناﻩ في السلﻄات
المحلية ّ
ّ
ّ
أن واجبات السلﻄات كمشغّالت
تُعتبران من المشغلّين الكبار في المجتمع
العربي( ،يشير إلى ﱢ
ّ
لم تُﺬ َّوت بعد ،ويجﺐ العمل من أجل تشديد الرقابة على تﻄبيق القانون بنجاعة أكبر .وإذا

الخاﺻة والتجاريّة.
يﻄبقون أحكاﻡ القانون ،فما بالك بﺄماكن العمل
ّ
كان هؤالء المشغلين ال ّ
الجنسي على النساء ليسﺖ بحاجة لشرﺡ واستفاضة،
التحرﺵ
ّ
إن تبعات وإسقاطات ﻇاهرة ّ
ّ
النفسانية أﻡ االقتصاديﱡة .ويعتبر عدﻡ اجتﺜاث هﺬﻩ الظاهرة من جﺬورها
سوا ًء أمن الناحية
ّ
سلبيا بخصوﺹ انخراﻁ النساء في سوﻕ العمل ،وهو ًّ
ًّ
يشكل عامال مركزيًّا في تباطؤ
محفزا ًّ

ينﺺ على سلسلة من الواجبات المﺬكورة أعالﻩ،
وتيرة ّ
مهن في العمل .ﺻحيﺢ ّ
تقد ّ
أن القانون ّ

أن تغييﺐ المش ِّرع لجهاز لتﻄبيق هﺬﻩ الواجبات ،يفﻀي إلى االفتراﺽ بﺄنﱢك لن تجد مشغًّال
إال ﱡ
يجتهد من أجل تﻄبيق واجباته المفروضة.

سيحسن من جهاز التﻄبيق
أن تﻄبيق سلسلة من التعديالت على القانون
نحن نعتقد ﱡ
ّ
الجنسي في أماكن العمل ،وفق ما يلي:
التحرﺵ
وسي ّ
ُ
نجع من شكل معالجة ﻇاهرة ّ
ّ
.1

إضافة واجﺐ التبليﻎ على ّ
حكومية
يقدﻡ لوزارة االقتصاد أو لوزارة
كل مشغّل ،بﺄن ّ
ّ
ال ﱢ
تقريرا يحوي تفصي ً
لكل الخﻄوات والتدابير التي نفﺬها المشغّل ،لغرﺽ
مسؤولةً ،

.2

الجنسي وتوفير
التحرﺵ
يجﺐ على القانون أن يُلزﻡ بتعيين مسؤوالت لمنع ّ
ّ

الجنسي؛
التحرﺵ
القياﻡ بواجباته التي ّ
ينﺺ عليها قانون منع ّ
ّ

إرشادات تتعلق بوﺻﻒ الوﻇيفة ونسبتها واﻷجر المترتّﺐ عليها والمؤهالت

اﻷساسية المﻄلوبة لمن يو ﱠد شغلها .إضافة إلى ذلك ،يجﺐ على القانون أن يشمل
ّ
.3

الجنسي؛
التحرﺵ
عقوبات بخصوﺹ عدﻡ تعيين مسؤولة عن معالجة ّ
ّ

إقامة جهة تكون مسؤولة عن تﺄهيل النساء والرجال من أجل القياﻡ بمهاﻡ
مراقبا ومشر ًفا على أماكن العمل في
المسؤول/ة ،على أن تكون هﺬﻩ الجهة ً
جسما ً

يقدﻡ التقارير المتعلقة بمدﻯ تﻄبيق أحكاﻡ القانون
القﻄاعين
الخاﺹ والعاﻡ ،وأن ّ
ّ
ْ
خصوﺻا.
عمو ًما ،وبواجﺐ تعيين المسؤولة
ً

كيان تنظيم نسوي
نحن مجموعة نساء عربيات أقمنا كيان -تنظيم نسوي للعمل معا على إحداث تغيير اجتماعي لرفع
مكانة النساء وتعميق مشاركتهن الفعالة في المجتمع.
نحن نؤمن إن ذلك يتم عن طريق تمكين النساء وتدعيم دورهن الفعال في الحياة الشخصية والعامة.
كما نؤمن أن تمكين النساء اقتصاديا من خالل ضمان استقاللهن االقتصادي وتحصيل حقوقهن
االقتصادية هما شرطان أساسيان لرفع مكانتهن في المجتمع واخراجهن من دائرة الفقر.
نسوي ،وتل ّقي
القانوني في كيان -تنظيم
التوجه إلى القسم
ّ
للحصول على مزيد من المعلومات ،يُرجى ّ
ّ

الرقمين التاليين 04-8641904 :أو .04-8661890
استشارة شاملة ،عبر ّ
شارع أرلوزوروف  ،118حيفا  33276تل:
 +972-4-8641904فاكس+972-4-8629731 :

info@kayan.org.il | www.kayan.org.il
www.facebook.com/KayanFeministOrganization

