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تدريب البلطجة والتحرش 

تعريفات البلطجة والتحرش  
ينبغي أن يعامل الجميع باحترام وكرامة في اماكن العمل. البلطجة والتحرش من أي نوع هي ليست في مصلحة أحد، ويجب أن ال يتم 

التساهل في أمرها في مكان العمل.

تعريف البلطجة في مكان العمل من قبل نقابة يونايت )المملكة المتحدة(:
"سلوك مستمر من التهجم والتخويف أو اإلهانة، أو إساءة استخدام السلطة أو فرض عقوبات جزائية غير عادلة مما يجعل المتلقي 

يشعر بالضيق والتهديد واإلهانة أو الضعف، مما يقوض ثقته بنفسه والتي قد تتسبب له بالمعاناة واإلجهاد"

ما يعتبر بلطجة، وما ال يعتبر 
البلطجة والتحرش هي من العبارات التي تصف مجموعة واسعة من السلوكيات السلبية في مكان العمل، بما في ذلك التهديد 

اللفظي والهجمات الشخصية، والتلميح باإلهانة والعزل المتعمد ألحد الزمالء.  قد تكون الحوادث المنفصلة غير مؤذية نسبيا، ولكن 
غالبا إذا ما استمرت أو ركزت على الشخص، فإن أثرها التراكمي يصبح ضاراً. 

ديفيد يامادا، وهو المؤلف لمشروع قانون مكان العمل الصحي في الواليات المتحدة، يسرد السلوكيات الشائعة للبلطجة على 
النحو التالي:

●  اتهامات كاذبة باألخطاء والزالت

●  فضح السلوكيات بطريقة عدوانية باالضافة إلى سلوكيات التخويف األخرى

●  الصراخ والصياح  

●  اإلقصاء و"التجاهل"

●  حجب الموارد والمعلومات الالزمة للعمل

●  اعمال التخريب والتشهير من وراء الظهر

●  استخدام التجريح والشتائم، واالنتقادات الالذعة بشكل مفرط

●  طلبات العمل الثقيلة بشكل غير معقول

●  سوء استخدام السلطة

●  التهديدات الشفهية أو الكتابية و/أو التهديدات الجسدية، والمالحظات الساخرة

●  النقد المستمر غير المبرر

●  اإلذالل العلني 

●  تحديد مواعيد نهائية مستحيلة النجاز العمل أو أعباء العمل التي ال تطاق

●  سحب المسؤوليات أو صالحيات اتخاذ القرار دون تفسير أو سبب وجيه

●  االستثناءات التي ال مبرر لها

كما ذكر أيضا أن البلطجة في مكان العمل ليست: 

●  الخالفات اليومية والجدال اليومي في المكتب

●  شخص يواجه يوما سيئا ويفقد أعصابه/ها

●  التعليمات المعقولة، والتوجيهات، والتدقيق على الموظفين

التأثير

الناس الذين يكونون أهدافاً للبلطجة قد يواجهون مجموعة من اآلثار. وقد تشمل ردود الفعل هذه: 

●  الصدمة 
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●  الغضب 

●  مشاعر اإلحباط و/أو االعياء 

●  زيادة اإلحساس بالضعف 

●  فقدان الثقة 

●  وجدت الدراسات والبحوث في جميع أنحاء العالم أن البلطجة التي تتأتى من مصادر داخلية بسبب المدراء و / أو زمالء العمل تتسبب 

في ترك العمال لوظائفهم بشكل أكبر ممن يتركون اعمالهم بسبب العنف، والذي عادة ما يأتي من مصادر خارج الشركة

●  أعراض جسدية مثل عدم القدرة على النوم وفقدان الشهية

●  األعراض النفسية مثل آالم المعدة والصداع 

●  الذعر أو القلق، وخاصة عن الذهاب للعمل 

●  التوتر واإلجهاد األسري 

●  عدم القدرة على التركيز 

●  انخفاض الروح المعنوية واإلنتاجية

التحرش

ال يقتصر التحرش في أماكن العمل فقط على التحرش الجنسي، ولكن يمكن أن يأخذ أشكاال أخرى.

بعض األمثلة، كما هو موضح في ورقة معلومات التحرش )© CCMA( المقدمة من لجنة جنوب أفريقيا للتوفيق والوساطة والتحكيم 
:)CCMA(

●  البلطجة

●  نشر إشاعات مغرضة، أو إهانة شخص ما، ال سيما بسبب الجنس أو العرق أو اإلعاقة

●  السخرية أو اإلهانة لشخص، ومضايقته أو التصيد له حتى يفشل

●  االستبعاد أو اإليذاء

●  المعاملة غير العادلة، بسبب العرق أو الجنس أو التوجه الجنسي، أو الحمل أو السن أو اإلعاقة أو الدين أو حالة االصابة بفيروس نقص 
المناعة، وما إلى ذلك؛

●  اإلشراف المتعجرف أو إساءة استخدام السلطة أو المنصب

●  المقدمات الجنسية غير المرحب بها

●  اصدار التعليقات /التهديدات المتعلقة باألمن الوظيفي دون أساس.

●  التقويض المتعمد للعامل المؤهل بواسطة االجهاد الزائد والنقد المستمر له

●  حرمان األفراد من التقدم الوظيفي من خالل حرمانهم المتعمد من فرص الترقية والتدريب
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الجوانب الشخصية لألهداف، وزمالء العمل والبلطجية
الهدف

غالبا ما يكون زميالً محبوباً  أ( 

غالبا ما يكون شخصاً غير تصادمي ب( 

غالبا ما يكون عامال متخصصاً ج( 

يعاني بصمت ولوحده د( 

عادة ما ينظر إليه على أنه المشكلة ه( 

زمالء العمل:
غالبا ما يؤيدون الضحية أثناء الحديث الشخصي معها أ( 

غالبا ما يؤيدون البلطجي في األماكن العامة، أو يبقون صامتين ب( 

البلطجي
ينظر إلى الضحية كتهديد أ( 

ً يميل إلى أن يكون خطرا ب( 

يُنظر اليه على انه زعيم ج( 

يسعى إلى ضحية أخرى بمجرد النجاح في "التخلص" من الضحية الحالية د( 
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التحرش الجنسي
على الرغم من كل من الجهود الوطنية والدولية للقضاء على التحرش الجنسي، إال أنه ال يوجد تعريف واحد لما يشكله هذا السلوك 
المحظور. عموما، المواثيق الدولية تحدد التحرش الجنسي على نطاق واسع باعتباره شكال من أشكال العنف ضد النساء كمعاملة 

تمييزية، في حين تركز القوانين الوطنية بشكل وثيق على السلوك غير القانوني. ومع ذلك جميع التعاريف متفقة على أن السلوك 
المحظور هو السلوك غير المرغوب فيه والذي يسبب ضررا ألولئك الذين يتعرضون للتحرش.

لقد عالجت منظمة العمل الدولية )ILO( التحرش الجنسي كشكل من أشكال التمييز الجنسي المحظورة تحت اتفاقية التمييز 
)التوظيف واالستخدام( رقم C111. قامت منظمة العمل الدولية بالتوضيح بأن التحرش الجنسي هو أكثر من مجرد مشكلة تتعلق 

بالسالمة والصحة وظروف العمل غير المقبولة، بل هو أيضا شكل من أشكال العنف )في المقام األول ضد المرأة(. 

كل من االتحاد األوروبي )EU( والمجلس األوروبي )COE( تعامل مع التحرش الجنسي على أنه سلوك غير قانوني. تعرف المفوضية 
األوروبية في االتحاد األوروبي التحرش الجنسي على النحو التالي: سلوك غير مرغوب فيه ذو طبيعة جنسية، أو سلوك آخر مبني على 
أساس الجنس الذي يؤثر على كرامة المرأة والرجل في العمل. ويشمل ذلك السلوك المادي، واللفظي أو غير اللفظي غير المرغوب به.

على عكس التعاريف الدولية األخرى للتحرش الجنسي، فإن المفوضية األوروبية تميز بين ثالثة أنواع من التحرش وهي: التحرش الجنسي 
الجسدي، واللفظي، وغير اللفظي وتنص على أن هناك نطاقا للسلوك غير المقبول. يعتبر السلوك تحرشا جنسيا إذا كان: )1( غير 

مرغوب فيه، غير الئق أو عدواني. )2( إذا كان رفض الضحية أو قبولها لهذا السلوك يؤثر على القرارات المتعلقة بحالتها الوظيفية )3( اذا 
كان السلوك يؤدي إلى بيئة عمل تخويفية، عدائية أو مهينة للمتلقي.

أمثلة من التحرش الجنسي وهي تشمل:
●  المقالب الجنسية، أو اإلغاظة الجنسية المتكررة، النكات أو الغمز، سواء كانت شخصية أو عن طريق البريد اإللكتروني

●  اإلساءة اللفظية ذات الطابع الجنسي

●  اللمس أو المسك ذو الطابع الجنسي

●  الوقوف مرارا بشكل قريب جدا من الشخص أو االلتصاق معه

●  سؤال الشخص بشكل متكرر من اجل اللقاء االجتماعي خارج أوقات العمل بعد رفض الشخص لذلك، أو بعدما يشير بأنه أو أنها 

ليست مهتمة )يجب على المشرفين بشكل خاص الحرص على عدم الضغط على موظفيهم من اجل اللقاءات االجتماعية(

●  إعطاء الهدايا أو ترك األغراض التي تحمل إيحاءات جنسية

●  إظهار اللفتات الموحية جنسيا بشكل متكرر

●  عمل أو نشر الصور أو الرسوم الهجومية أو المهينة جنسيا، أو ما يشبهها من المواد في مكان العمل

●  أي سلوك غير مرغوب به خارج أوقات العمل يكون ذو طبيعة جنسية تؤثر على بيئة العمل

ضحية التحرش الجنسي يمكن أن يكون رجال أو امرأة. الضحية يمكن أن يكون من نفس جنس المتحرش. المتحرش يمكن أن يكون 
المشرف، أو الزميل في العمل أو حتى ليس من الموظفين ولكن لديه عالقة تجارية مع مكان العمل.

هناك نوعان من التحرش الجنسي
●  تحرش المقايضة وهو يحدث عندما يقوم شخص ما يمتلك سلطة إشرافية بجعل منفعة اقتصادية أو شرط أو امتياز في العمل - أو 

ربما يكون العمل نفسه - يتوقف مقابل تقديم المرؤوس للخدمات الجنسية. ويمكن أن يحدث أيضا عند معاقبة المرؤوس نتيجة عدم 
تقديمه للخدمات الجنسية. تحرش المقايضة هو ما يعادل االغتصاب االقتصادي. 

●  بيئة العمل العدائية وهي توجد عندما يكون جو العمل مفعماً بالسلوك ذو االتجاه الجنسي، أو السلوك العدائي أو أي سلوك سيء 

أخر، والذي بموجبه ينخفض مستوى الراحة للموظف و / أو القدرة على أداء العمل بشكل كبير. وعلى النقيض من تحرش المقايضة، فإن 
زمالء العمل هنا، وحتى الزبائن، يمكن أن يتسببوا في جعل بيئة العمل عدائية.
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قامت الوزارة االتحادية األلمانية لشؤون األسرة وكبار السن والنساء والشباب بإجراء دراسة شاملة حول التحرش الجنسي في 
أماكن العمل والتي غطت الفترة من عام 2002-1994.

وكانت نسبة 90.5 في المئة من ضحايا التحرش الجنسي من اإلناث و 13.9 في المئة من الذكور. )مجموع هذه النسب يصل إلى 
أكثر من 100 في المئة وذلك ألنه يوجد أحياناً أكثر من شخص معني في نفس القضية.( معظم المتحرشين كانوا من الرجال )90 
في المئة(. في 14.9٪ من الحاالت، كان المتحرش هو المشرف المباشر؛ في 9.5 في المئة من الحاالت كان المتحرش / المتحرشة 

بمنصب مشرف اقدم؛ وفي 8.5 في المئة من الحاالت، كان المتحرش شخص من خارج الشركة )عميل، ضيف، عامل توصيل(.
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اإلبالغ والسياسات
نحن نعلم أن أنظمة الوقاية الفعالة هي أفضل آلية للتعامل مع التحرش. إذا لم يكن لدى صاحب العمل سياسات حديثة لمكافحة 
التحرش وانظمة ابالغ تدار بشكل جيد، فإن أفضل درجات التدريب لن تكون ناجحة وفعالة كما ينبغي أن تكون. سوف نوفر أدناه دليال 

للمجاالت التي ينبغي تشجيع أرباب العمل لمعالجتها - وهو ما يعرف باسم نظام "CONSENT". وهو يهدف إلى ضمان أن أرباب العمل 
لديهم وعيا متكامال حول التحرش، والوقاية، وانظمة اإلبالغ، وإدارة الحوادث.

C - الوضع الحالي: هل السياسات موجودة وتدار بشكل جيد؟
هل يوجد هناك سياسة قوية للتحرش الجنسي، وهل تم التفاوض بشأنها مع النقابة وهل جميع العاملين يمكنهم الوصول إليها؟ هل 

يتم مراجعة هذه السياسة وتحديثها بانتظام؟

O - العمال الجدد: هل جميع العمال يحصلون على تدريب مكافحة التحرش؟
متى وكيف يتم تدريب العمال؟ ينبغي أن يتلقى جميع العمال التدريب األولي والتحديثات. هل اتفقت اإلدارة على برنامج للتنفيذ مع 

النقابة؟

N - الخطوات القادمة: هل يعرف العمال كيفية اإلبالغ عن الشكاوى؟
التدريب والسياسات يجب أن تركز ليس فقط على ما يعتبر بلطجة وتحرش، ولكن العنصر الحاسم جدا على وجه التحديد هو كيفية 

اإلبالغ عن الحوادث. إن وضوح األمور حول ما سيحدث خالل عملية تقديم التقارير، وكذلك وضوح نوع المتابعة التي سوف تجري على 
الشكاوى، سوف يشجع العاملين على الشعور بالمزيد من الثقة حول عملية التبليغ عن المشاكل. عمليات اإلبالغ من خالل طرف ثالث 

يمكن أن توفر أيضا للعاملين راحة البال التي يحتاجونها من أجل التقدم لألمام.

S - السرعة أثناء التحقيق في الحوادث
ما مدى فعالية نظام إدارة الحوادث؟ إن النظام الذي يسمح بأن تكون مالحظات التحقيق مرتبطة ليس فقط بالتقرير األولي للحادث، ولكن 

أيضا باألفراد والمواقع المعنية، سوف يسمح بتتبع األنماط السلوكية لألفراد. كم متوسط الفترة التي يستغرقها التحقيق؟ هل من 
الممكن تتبع التقرير  ابتداًء من الشكوى األولية حتى صدور القرار؟ هذا سوف  يؤدي إلى عملية أسرع وإلى تحسين ممارسة الشكوى.

E - خبرة الموظف: هل اإلبالغ تجربة إيجابية؟
تجربة الشكوى خالل عملية التبليغ هي الجزء األكثر أهمية في أي نظام إلدارة التحرش. ال يمكن ألي قدر من التدريب أن يتغلب على هذه 

التجربة السيئة. أفضل السياسات هي التي تقدم الدعم المستمر ألصحاب الشكاوى.

N - إعالم الموظفين وتدوين العملية
الشفافية المتعلقة بجهود الوقاية من التحرش سوف يكون لها تأثيرا كبيرا. االتصاالت يجب أن تكون واضحة مع المحافظة على 
تحديث السياسات والتدريب والنظم، ومنح العمال الفرصة لتقديم التغذية الراجعة. اإلدارة االستباقية سوف تراقب عدد الحوادث 

المبلغ عنها، وتقوم بإحصائها لتكتشف أي خلل في السياسات أو التدريب، ثم تقوم بتحسين النظام بشكل مستمر.

T - عدم التسامح
التحسين المستمر في التدريب بشأن التحرش، والسياسات، والتبليغ يشكل أول خطوة كبيرة إليضاح أن مكان العمل هذا هو بيئة ال 

تسامح فيها بشأن التحرش. هذا يعيدنا إلى الخطوة األولى وهي: إعادة النظر باستمرار في السياسات والتدريب للتأكد من أنها ليست 
مربكة أو عفى عليها الزمن. تأكد من أن المنظمة بأكملها مشتركة في بناء ثقافة توصلنا إلى السلوك األخالقي. إن الثقافة يمكن أن 
يكون لها نفس القدر من التأثير على السلوك تماما كالسياسة، إن لم يكن أكثر. إن الثقافة األخالقية تساعد الموظفين على الشعور 

باالرتياح عند تبليغهم عن مشكلة.
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تقديم المشورة لألعضاء بشأن البلطجة أو التحرش 
 الشخصي في مكان العمل

ماذا استطيع ان افعل؟  

●  قل بحزم للبلطجي بأن عمله أو سلوكه غير مرحب به، والحظ ردة فعله

●  حافظ على سجل باألفعال / السلوكيات غير المرغوب فيها مع كل التفاصيل ذات الصلة، مثل التواريخ واألوقات والشهود

●  احتفظ بأي مواد غير الئقة تستلمها مثل البريد اإللكتروني، والرسائل أو الصور

●  سجل التأثير المترتب على سلوك البلطجي )المرض، الغياب عن العمل، الغضب، االكتئاب، الظروف الطبية، التأثير على الحياة 

األسرية، انخفاض أداء العمل، الرغبة في تجنب الذهاب إلى العمل(

●  أخبر أي شخص - ال تحتفظ بهذا األمر لنفسك. إذا بقيت صامتاً تجاه التحرش فلن يتوقف. هناك احتماالت بأنك لست الضحية 
الوحيدة لهذا المتحرش. التحدث عن هذا األمر يمكن أن يكون يساعدك في العثور على الدعم ويمنع اآلخرين من يصبحوا ضحايا

●  أخبر ممثل نقابتك المحلي وأطلب مساعدة النقابة ومساعدة صاحب العمل.

●  اختر وسيلة رسمية أو غير رسمية للتعامل مع هذا الصراع:

■ غير رسمية - مثل المناقشة مع البلطجي. ربما يستطيع نقاش إيجابي يصف تأثير هذا السلوك غير الالئق أن يوقف عملية     

البلطجة أحيانا )يمكن أن تطلب من أحد الشهود حضور االجتماع مع الشخص المتحرش، أو أن تخبر أحدهم عن المناقشة(   

■ الرسمية - وهي مرتبطة باإلدارة. هذه الوسيلة عادة ما تنتهي برفع شكوى رسمية ومن ثم يتم التحقيق فيها    

●  ينبغي أن يتم التبليغ عن التحرش الجنسي للشركة، وسوف يؤدي هذا إلى فتح تحقيق رسمي. 

إذا استمر التحرش أو البلطجة بعد محاولة المعالجة غير الرسمية، يجب أن يتم إبالغ اإلدارة. 

قم باستشارة طبيب نفسي أو شخص مختص بالصحة النفسية يستطيع أن يفهم المشاكل الناجمة عن التحرش إذا كنت تعاني من 
ضيق نفسي بسبب بالتحرش.
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بناء القضية النقابية
مبادئ توجيهية لممثلي النقابات:

تقصي الحقائق
●  تحدث )بشكل رسمي أو غير رسمي( للعمال حول إمكانية حدوث البلطجة

●  استمع إلى مالحظاتهم بعناية

●  حاول أن تجد مراقبين أو شهود

●  راقب سلوكيات العمال - هل يتجنبون بعض األشخاص / المواقف؟

●  افحص السجالت في مكان العمل مثل سجالت المرض، واالتصاالت، والعمل اإلضافي، والحوادث الخ

بناء القضية

●  ماذا يحدث بالضبط؟ تعامل مع األمر بجدية وكن داعما

●  حافظ على جميع المعلومات بسرية

●  احتفظ بسجل كتابي عن الحوادث، يشتمل على الحقائق، واألوقات والتواريخ والمشاعر واألقوال 

●  هل يوجد عمال آخرون متأثرين وهل يمكن إضافة أقوالهم لدعم هذه القضية؟

●  هل يمكن توثيق أي شيء من خالل لقطات الفيديو أو التسجيالت؟

●  تذكر أن العضو يجب أن يقرر ما يجب القيام به. وليست النقابة

●  هل العمال يفهمون حقوقهم؟ قم بتزويدهم بنسخ من سياسات مكان العمل المتعلقة بالبلطجة

●  هل هناك حاجة للمساعدة الخارجية؟ هل يحتاج العمال إلى االطمئنان عند تقديم الشكاوى؟ هل هناك حاجة إلى المشورة؟

تقديم الشكوى

●  هل قام المشتكي بالتحدث مع البلطجي حول هذا السلوك؟ هل هو بحاجة إلى الدعم؟

●  هل يمكن حل الشكوى بطريقة غير رسمية؟

●  متى نستطيع إشراك صاحب العمل؟

●  هل الوساطة يمكن أن تحل المشكلة؟

●  هل اإلجراء الرسمي هو السبيل الوحيد أمامنا؟

●  هل نحتاج إلى مساعدة متخصصة؟ على سبيل المثال الخبراء الطبيين والهيئات الجنائية وما إلى ذلك؟
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السياسة المتعلقة بالسلوك غير المقبول في مكان العمل 
)النقابة البحرية األسترالية(

بيان المبادئ
تعتقد النقابة البحرية األسترالية MUA بأن الموظف في صناعة النقل البحري يجب أن ال يخضع للتمييز والمضايقات والتحرش 

الجنسي واإليذاء، وتشويه السمعة، والبلطجة أو العنف في العمل أو في البيئات المتعلقة بالعمل. هذه التصرفات غير مقبولة سواء 
كانت تأتي من الزمالء أو المدراء أو المشرفين أو العمالء أو مندوبي النقابة أو مسؤولي النقابات.

الحق في العمل بأمان وكرامة واحترام، هو حق أساسي من حقوق اإلنسان التي تدافع عنها نقابتنا. هذه هي قضية صحة وسالمة في 
العمل، فضال عن أنها قضية تمييز. إن اآلثار المترتبة على التمييز والمضايقة والتحرش الجنسي واإليذاء، وتشويه السمعة، والبلطجة 
والعنف في العمل يمكن أن تشمل األمراض المرتبطة بالتوتر وإدمان الكحول والمخدرات، وحوادث العمل، وانهيار العالقة االجتماعية، 

وربما في الحاالت القصوى، إيذاء النفس أو االنتحار.

نقابة MUA وأصحاب العمل يتقاسمون المسؤولية بشأن تثقيف الناس حول السلوك غير المقبول، واتخاذ جميع الخطوات المعقولة 
لمنع هذا السلوك في العمل وفي بيئات العمل ذات الصلة. وهناك أيضا مسؤولية مشتركة لضمان وجود إجراءات للتعامل مع أية 

شكاوى، وأن جميع الشكاوى سوف تؤخذ على محمل الجد، فضال عن التعامل معها بطريقة سرية وسريعة وحساسة. هذه اإلجراءات 
يجب أيضا أن تضمن أن المشتكين والشهود في القضية هم محميين من أي شكل من أشكال اإليذاء أو األعمال االنتقامية.

سوف تعمل النقابة على شمول المعلومات المتعلقة بالسلوك غير مقبول ضمن أدوات التدريب للمندوبين والمسؤولين. وسوف تساعد 
هذه المعلومات في دعم أعضاء نقابة MUA الذين يعانون من التمييز في مكان العمل أو التحرش أو التحرش الجنسي أو اإليذاء، أو تشويه 

السمعة، أو البلطجة أو العنف. كما أن النقابة تسعى لضمان أن المندوبين والمسؤولين يقدمون نماذج إيجابية وواعية حول السلوك 
غير المقبول، وحول القوانين التي تطبق في هذا الصدد.

ستقوم النقابة أيضا باتخاذ جميع الخطوات الالزمة والتدابير الوقائية لضمان أن العاملين في النقابة يمكن أن يعملوا في بيئة آمنة 
مريحة وخالية من التمييز والمضايقات والتحرش الجنسي واإليذاء، وتشويه السمعة، والبلطجة والعنف. وستقوم النقابة بتعزيز 

سياستها المتعلقة باالحترام المتبادل حتى يتسنى لجميع األعضاء والمسؤولين والمندوبين والموظفين في نقابة MUA من المشاركة  
في العمل النقابي المحلي والدولي واألنشطة المتعلقة بالسالمة بكرامة واحترام. 

سوف تسعى نقابة MUA أيضا إلى القضاء على السلوك غير المقبول الناجم عن المنافسات والممارسات التقليدية في صناعة النقل 
البحري، مثل التنافس بين الموظفين من الدول المختلفة أو التمييز ضد العاملين في مهن معينة. مثل هذا السلوك يعتبر ضارا بالحالة 

المعنوية للعمال وليس له مكان في أماكن العمل البحري الحديثة. المندوبون يجب أال يستغلوا مناصبهم والثقة الممنوحة لهم من 
خالل منح امتيازات ألنفسهم أو لمساعديهم. مثل هذا السلوك يضر بسمعة نقابة الـMUA ومصداقية المندوبين.

1. التمييز
القوانين االتحادية وقوانين الواليات واألقاليم المناهضة للتمييز تحظر التمييز المباشر وغير المباشر على أساس السمات المحمية أو 

الخصائص الشخصية. قوانين مكافحة التمييز تحظر التمييز في العمل، سواء كان ذلك في مكان العمل أو في أي بيئة متعلقة 
بالعمل. 

يكون التمييز مباشراً عندما تتم معاملة شخص ما بشكل غير عادل أو أقل تفضيال بسبب سماته المحمية أو خصائصه الشخصية. 
على سبيل المثال، فإن السياسة أو االتفاق غير المكتوب الذي يمنع النساء، أو الناس من ديانة معينة، من العمل على السفن يعتبر 

تمييزاً مباشراً على أساس الجنس أو المعتقدات الدينية.

يكون التمييز غير مباشر عندما تبدوا متطلبات العمل، والقوانين، والظروف أو الممارسات محايدة ويبدو أنها تطبق على الجميع 
بالتساوي، ولكن النتائج تكون في غير صالح فرد أو مجموعة من الناس بسبب سماتهم المحمية أو خصائصهم الشخصية. على 

سبيل المثال، يكون الشرط العام لكل من يريد أن يعمل كضابط شرطة أن ال يقل طوله عن 180 سم، وهذا الشرط من شأنه أن 
يستبعد النساء أكثر من الرجال، أو ربما يستبعد األستراليون من األصول اآلسيوية أكثر من األسترالين من أصول األنجلو سلتيك، وهكذا 
اصبح هذا التمييز غير مباشر على أساس الجنس في الحالة األولى، واصبح تمييزاً غير مباشر على أساس العرق والجنس على حد سواء 

في الحالة الثانية.
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السمات المحمية والخصائص الشخصية تشمل التالي:

●  العرق، لون البشرة، الجنسية، األصل العرقي أو األصل القومي

●  الجنس

●  الحمل، أو احتمال الحمل والرضاعة الطبيعية

●  السن

●  الحالة االجتماعية ووضع اإلقامة أو حالة العالقة االجتماعية

●  الوضع األبوي

●  مسؤوليات مقدمي الرعاية أو المسؤوليات العائلية 

●  التوجه الجنسي

●  الهوية الجنسية، المتحولين جنسيا، ثنائيي الجنس، أو تاريخ الحالة الجنسية

●  النشاط الجنسي القانوني

●  اإلعاقة أو العجز

●  الرأي أو االنتماء، أو القناعة أو النشاط السياسي

●  االعتقاد أو االنتماء، أو القناعة أو النشاط الديني

●  عضوية النقابات العمالية أو النشاط الصناعي

●  الخصائص الطبيعية 

●  السجل الجنائي غير ذي الصلة

●  النشاط الوظيفي 

●  االشتراك مع شخص بواحدة أو أكثر من السمات المحمية 

سوف تدعم نقابة MUA أية تدابير للحد من التمييز غير القانوني في الصناعة البحرية. سوف تعمل نقابة MUA على دراسة جميع 
السياسات واإلجراءات والممارسات الصناعية التي يمكن أن تكون تمييزية وسوف تتفاوض مع أرباب العمل على استبدالها بسياسات 

أكثر عدالة. سوف تقوم نقابة MUA بدعم أي عضو يتعرض لسياسات الصناعة واإلجراءات والممارسات غير العادلة. سوف تعمل نقابة 
MUA على تثقيف المسؤولين والمندوبين للتأكد من أنهم ال يتغاضون عن قصد عن أي سلوك غير قانوني.

تالحظ نقابة MUA أن التمييز ضد العمال على أساس العضوية النقابية أو النشاط الصناعي يكون مشموال في معظم قوانين مكافحة 
التمييز. يجب على أرباب العمل تقييم العمال على أساس الجدارة، مع إعطاء االعتبار المعقول لمهاراتهم وخبراتهم ومؤهالتهم 

وكفاءتهم، بغض النظر عن االنتماء النقابي أو أي مشاركة سابقة في أي نشاط صناعي. 

قانون العمل العادل للعام 2009 يحضر أيضا على صاحب العمل اتخاذ أي إجراء سلبي ضد أي موظف بسبب قيام  الموظف بممارسة، أو 
اقتراح ممارسة أي حق في مكان العمل الحق. يمكن أن تشمل هذه اإلجراءات السلبية جميع اإلجراءات التي تتخذ لسبب تمييزي )مثل 

العرق أو الدين أو السن أو الجنس(.

2. التحرش
التحرش هو شكل من أشكال التمييز، وهو سلوك غير مرغوب فيه مبني على أساس سمة من السمات المحمية أو الخصائص 

الشخصية التي تؤدي إلى شعور الفرد أو المجموعة باإلهانة، والبلطجة أو اإلذالل. قوانين مكافحة التمييز تحظر التحرش في العمل، 
سواء كان ذلك في مكان العمل أو في أي بيئة متصلة بالعمل.

يمكن ألي حادث سلبي واحد يركز على السمات المحمية أو الخصائص الشخصية أن يؤدي إلى مضايقات غير قانونية. التحرش يمكن أن 
يكون بدني، أو كتابي، أو سلوك لفظي أو غير لفظي، ويمكن أن يشتمل على استخدام اإليماءات، والمواد، والصور، والهاتف والرسائل 

النصية ورسائل البريد اإللكتروني، ووسائل اإلعالم أو غيرها من وسائل التفاعل االجتماعي.
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ومن األمثلة التي يمكن  أن يشملها التحرش ما يلي: 

●  اللغة الهجومية، والشتائم، والسخرية، واألسماء المستعارة واالستفزازية 

●  االحتكاك الجسدي أو التهديد أو المقالب المؤذية

●  األسئلة غير الالئقة عن الحياة أو المعتقدات الشخصية 

●  النكات المهينة، أو عرض المواد التي تتسبب اإلساءة أو السخرية

●  الهدايا، أو الرسائل أو التفاعالت غير المرحب بها عبر وسائل اإلعالم

●  الكتابة على الجدران أو نشر النميمة

●  التطفل على اآلخرين من خالل التحرش، والتدخل، والتجسس أو المطاردة 

●  االعتداء الجسدي وهتك العرض واالعتداء الجنسي 

عند التمعن في قضايا التحرش فإن النية والدافع يكونان عادة غير ذات أهمية، ولكن طبيعة وتأثير السلوك المقلق هو ما يتم تقييمه. 
يتم تطبيق اختبار الشخص العقالني عندما يتم اتخاذ القرارات بشأن التحرش، حيث يسأل االختبار: هل يمكن لشخص عقالني، يراعي 

الظروف الخاصة، أن يتوقع أن السلوك مثار االهتمام يمكن أن يتسبب باإلساءة، أو التخويف أو اإلذالل لشخص ما، أو مجموعة من الناس، 
استنادا إلى سماتهم المحمية أو خصائصهم الشخصية؟

في حين أن التمييز في مكان العمل غالبا ما يأتي على شكل قرارات أو سياسات أو إجراءات أو ممارسات جائرة من قبل الشركة إال أن 
التحرش يأتي عادة على شكل سلوك سلبي موجهة نحو فرد أو مجموعة من العمال.

●  سوف تتفاوض نقابة MUA مع أرباب العمل لضمان أن لديهم سياسات وإجراءات وممارسات بشأن التحرش.

●  سوف تدعم نقابة MUA أي عضو يعاني من التحرش من خالل إجراءات الشكاوى الداخلية والخارجية وعلى النحو المطلوب.

●  سوف تعمل نقابة MUA على ضمان أن يتلقى أعضاءها التدريب المناسب، سواء من النقابة أو من صاحب العمل، حول حقوقهم 

والتزاماتهم فيما يتعلق بالتحرش في مكان العمل أو األماكن المتعلقة بالعمل.

●  لن تدعم نقابة MUA وبشكل دائم األعضاء الذين ثبت من خالل عملية تحقيق مختصة ونزيهة أنهم قد شاركوا بعملية تحرش.

●  لن تدعم نقابة MUA األعضاء الذين يقومون عن قصد بتقديم شكاوى تحرش كاذبة أو كيدية.

 .MUA بأي تحرش يقوم به األعضاء أو الموظفين أو المندوبين أو المسؤولين في نقابة MUA لن تتسامح نقابة  ●

 3. التحرش الجنسي

القوانين االتحادية وقوانين الواليات واألقاليم المناهضة للتمييز تحظر بشكل صريح التحرش الجنسي في العمل. سواء كان ذلك 
السلوك غير المقبول في مكان العمل أو في مكان متعلق بالعمل فإن التحرش الجنسي أو أي سلوك غير مرغوب فيه ذو طبيعة جنسية 

من شأنه أن يسيء، أو يهين أو يرهب أي فرد، أو مجموعة من الناس.

حادثة واحدة يمكن أن تؤدي إلى التحرش الجنسي، ورغم أن التحرش الجنسي يمكن أن يشتمل على مجموعة واسعة من السلوكيات، 
إال أن جنس الشخص وميوله الجنسية ال عالقة لهما بذلك. خالل أماكن العمل األسترالية فإن عددا كبيرا من حاالت التحرش الجنسي 

التي تم اإلبالغ عنها كانت متعلقة بالمضايقات التي تتعرض لها النساء من قبل الرجال. التحرش الجنسي يجب أن يتوقف إذا كانت 
المرأة تريد المشاركة في صناعة النقل البحري على قدم المساواة مع الرجل.

من أمثلة التحرش الجنسي ما يلي:

●  التعليقات، والنكت، والمزاح أو رسائل البريد اإللكتروني الموحية جنسيا

●  شاشات التوقف، والتنبيهات والنغمات ذات الطابع الجنسي

●  األسئلة المتطفلة حول الحياة الخاصة لشخص ما

●  النظر أو التحديق غير الالئق، أو الحركات البذيئة

●  محاوالت إنشاء العالقة الجنسية أو طلب الخدمات الجنسية
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●  االتصاالت عبر وسائل اإلعالم االجتماعية والرسائل النصية ذات الطابع الجنسي 

●  عرض المواد غير الالئقة والمواد اإلباحية في العمل أو من خالل معدات العمل

●  االتصال الجسدي غير المرحب به، 

●  المطاردة أو المالحقة 

●  هتك العرض واالعتداء الجنسي أو االغتصاب

بيئة العمل المتحللة جنسيا، أو المعادية جنسيا، يمكن أن تؤدي إلى التحرش الجنسي بالعمال أو غيرهم ممن قد يحتاجون لزيارة 
المنطقة للقيام بعملهم. المؤشرات على البيئة المتحللة أو المعادية جنسيا يمكن أن تشمل العرض الموسع للمواد الفاحشة أو 

اإلباحية، والمزاح الجنسي المستمر والمحادثات الفظة، والنكات الهجومية الجنسية.

عند التمعن في قضايا التحرش فإن النية والدافع يكونان عادة غير ذات أهمية، ولكن طبيعة وتأثير السلوك المقلق هو ما يتم تقييمه. 
يتم تطبيق اختبار الشخص العقالني عندما يتم اتخاذ القرارات بشأن التحرش، حيث يسأل االختبار: هل يمكن لشخص عقالني، يراعي 

الظروف الخاصة، أن يتوقع أن السلوك مثار االهتمام يمكن أن يتسبب باإلساءة، أو التخويف أو اإلذالل لشخص ما، أو مجموعة من الناس؟

●  سوف تتفاوض نقابة MUA مع أرباب العمل لضمان أن لديهم سياسات وإجراءات وممارسات بشأن التحرش.

●  سوف تدعم نقابة MUA أي عضو يعاني من التحرش من خالل إجراءات الشكاوى الداخلية والخارجية وعلى النحو المطلوب.

●  سوف تعمل نقابة MUA على ضمان أن يتلقى أعضاءها التدريب المناسب، سواء من النقابة أو من صاحب العمل، حول حقوقهم 

والتزاماتهم فيما يتعلق بالتحرش في مكان العمل أو األماكن المتعلقة بالعمل.

●  لن تدعم نقابة MUA وبشكل دائم األعضاء الذين ثبت من خالل عملية تحقيق مختصة ونزيهة أنهم قد شاركوا بعملية تحرش.

●  لن تدعم نقابة MUA األعضاء الذين يقومون عن قصد بتقديم شكاوى تحرش كاذبة أو كيدية.

.MUA بأي تحرش يقوم به األعضاء أو الموظفين أو المندوبين أو المسؤولين في نقابة MUA لن تتسامح نقابة  ●

4. البلطجة في مكان العمل والعنف في مكان العمل

البلطجة في مكان العمل هي سلوك متكرر وغير منطقي يؤدي إلى الخطورة، أو احتمالية الخطورة، على صحة وسالمة العامل أو 
مجموعة العمال الجسدية أو العقلية، والتي تؤدي إلى التخويف واإلذالل واإليذاء، أو شعور الناس بالتهديد.

يمكن أن تشتمل البلطجة على السلوك التهديدي أو العدواني، أو سلوك السيطرة، أو سلوك التقويض، أو سلوك التخويف، أو سلوك 
اإلستثناء، أو مزيج من هذه السلوكيات.

البلطجة عادة ما تكون إساءة الستعمال السلطة. ويمكن أيضا أن تتمثل البلطجة في استخدام نظام العمل الستهداف  شخص أو 
معاقبته بشكل ظالم. أي شخص ومهما كانت وظيفته، يمكن أن يتعرض للبلطجة في العمل. يمكن أن تحدث البلطجة بين الزمالء، أو 

بين المدراء أو بين العمال. سلوك البلطجة ليس شرطا أن يكون مبنيا على السمات المحمية أو الخصائص الشخصية.

من أمثلة البلطجة في مكان العمل ما يلي:

●  اللغة والتعليقات المتكررة المسيئة أو المهينة أو الهجومية

●  المقالب الخطرة أو المهينة 

●  النقد أو الشكاوى غير المبررة 

●  االستثناء المتعمد لشخص ما من األنشطة في مكان العمل 

●  حجب المعلومات التي تعتبر حيوية ألداء العمل بفعالية 

●  وضع جداول زمنية غير معقولة أو تغيير المواعيد النهائية باستمرار

●  تعيين المهام غير المعقولة التي تكون تحت أو فوق مستوى مهارة الشخص 

●  منع الوصول إلى المعلومات، أو اإلشراف، أو المشورة أو الموارد بغية اإلضرار بالعامل 
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●  التدخل في معدات أو مالبس العامل أو غيرها من الممتلكات الشخصية

●  العمل بشكل منهجي واستهدافي من أجل تقويض سمعة الشخص

●  نشر المعلومات الخاطئة أو الشائعات الخبيثة

●  استخدام وسائل اإلعالم االجتماعية أو الرسائل من أجل  على المالحقة واإليذاء 

●  تغيير ترتيبات العمل، مثل قوائم العمل وأذونات المغادرة، من أجل اإلزعاج المتعمد لعامل معين أو مجموعة من العمال

يتم تطبيق اختبار الشخص العقالني عندما يتم اتخاذ القرارات حول البلطجة في مكان العمل، حيث يسأل االختبار: هل يمكن لشخص 
عقالني، يراعي الظروف الخاصة، أن يتوقع أن تكرار السلوك مثار االهتمام يمكن أن يتسبب بالخطورة على الصحة والسالمة، وسوف 

يؤدي إلى شعور شخص ما، أو مجموعة من الناس بالخوف واإلهانة والظلم أو التهديد؟

العنف في مكان العمل يمكن أن يكون عبارة عن حادثة واحدة لسلوك عدواني شديد يضع سالمة الشخص في خطر كبير ويمكن أن 
يؤدي إلى تبعيات جنائية. التهديد اللفظي بالتشوية، أو التمزيق أو القتل يمكن أن ينتهي بالعنف في مكان العمل. التدخل في مالبس 

ومعدات العمل بطريقة استهدافية ومؤذية، أثناء ارتداء المالبس واستخدام المعدات يمكن ينتهي بالعنف في مكان العمل.

أمثلة من العنف في مكان العمل تشمل، ولكنها ال تقتصر على:

●  التهديدات اللفظية بإلحاق ضرر جسدي خطير 

●  رمي األشياء أو المعدات على شخص

●  مهاجمة شخص ما بسالح أو أداة تعمل كسالح  

●  خطف شخص ما

●  اإلقفال على شخص في صندوق السيارة، و

●  الدفع، والضرب، واللكم، والعض، والبصق أو أي شكل من األشكال غير المرغوبة والمقصودة من اإلساءة الجسدية التي يمكن أن تؤدي 
إلى اعتداء جسدي أو جنسي غير الئق

عواقب البلطجة في مكان العمل والعنف في مكان العمل يمكن أن تكون مدمرة، وقد تشمل األمراض المتعلقة باإلجهاد، وتعاطي 
الكحول والمخدرات، وحوادث العمل، واألذى الجسدي والنفسي، وانهيار العالقة االجتماعية، وفي الحاالت القصوى، إيذاء النفس أو 

االنتحار.

الحق في العمل في أمان، وكرامة واحترام، هو حق أساسي من حقوق اإلنسان والتي تحددها نقابة MUA وتتمسك بها. سوف تعمل نقابة 
MUA على التفاوض مع الشركات بشأن سياسات مقبولة وإجراءات وممارسات لمواجهة البلطجة في أماكن العمل والعنف في مكان 
العمل كجزء من المفاوضة مع المؤسسات. سوف تقوم نقابة MUA بتزويد المندوبين والمسؤولين بقالب للشروط والمواد المرجعية 

لمساعدتهم في هذه المهمة.

سوف تعمل نقابة MUA على ضمان تدريب الموظفين واألعضاء والمندوبين وضباط الصحة والسالمة  والمسؤولين في النقابة حول 
حقوقهم والتزاماتهم المتعلقة بالبلطجة في أماكن العمل والعنف في مكان العمل. 

●  لن تتسامح نقابة MUA مع أعضاء النقابة أو المندوبين الذين يشتركون في أعمال البلطجة والعنف ضد األفراد اآلخرين. يجب على 

األعضاء والمندوبين أن ال يقوموا بالتهديد أو االعتداء على زمالءهم تحت أي ظرف من الظروف. 

●  سوف تتفاوض نقابة MUA مع أرباب العمل لضمان أن لديهم سياسات، وإجراءات وممارسات بشأن البلطجة في مكان العمل والعنف 

في مكان العمل.

●  سوف تدعم نقابة MUA األعضاء الذين يتعرضون للبلطجة في مكان العمل أو العنف في مكان العمل، بغض النظر عن مصدر 

السلوك غير المقبول.

●  لن تدعم نقابة MUA وبشكل دائم األعضاء الذين ثبت من خالل عملية تحقيق مختصة ونزيهة أنهم قد شاركوا في أعمال البلطجة 

في مكان العمل أو العنف في مكان العمل.
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5. التشهير
التشهير هو سلوك يحرض على األذى الجسدي والكراهية واالزدراء الخطير أو السخرية الشديدة تجاه شخص أو مجموعة من 

األشخاص. في حين أن مجاالت التشهير التي يشملها القانون تختلف قليال عبر أستراليا، إال أن سياسة نقابة MUA تؤكد على منع 
التشهير المبني على أساس العرق أو الدين أو اإلعاقة أو التوجه الجنسي.

التشهير يمكن أن يتخذ أشكاال عديدة، بما في ذلك خطابات الكراهية، الكتابة على الجدران، والمواقع اإللكترونية، وتوزيع الدعاية، أو غير 
ذلك من أشكال المواد الهجومية أو اإلذاعة أو التعليق العام. التشهير هو الفعل الذي يحدث في البيئة العامة، على سبيل المثال في 
مواقف للسيارات، األماكن الرياضية، المطاعم، وردهات الفنادق، ومراكز التسوق، والشوارع المزدحمة، والتجمعات أو في أماكن العمل. 

ومن أمثلة التشهير ما يلي:

●  التعليقات في الصحف واإلذاعة والتلفزيون 

●  وسائل اإلعالم االجتماعية، والمدونات والمشاركات على تويتر ، وصور إينستجرام أو مرئيات يوتيوب 

●  الكتابة على الجدران، والالفتات، والملصقات أو اإلعالنات 

●  اإلساءة اللفظية أو الخطب العامة، و 

●  ارتداء الشارات، والقبعات أو المالبس التي تحمل شعارات مسيئة 

التشهير ليس مناقشة خاصة تعتقد أن اآلخرين ال يسمعوها، ومكان العمل هو مكان عام ومن الضروري أن يكون الناس حساسين، 
وفطنين وحذرين عند المشاركة في المحادثات الخاصة ومناقشة وجهات نظرهم الشخصية أو عند إلقاءهم النكات. نقابة MUA لن 

تتسامح مع أعضاء النقابة أو المندوبين الذين يشاركون في التشهير باألعضاء اآلخرين، وسوف تعمل نقابة MUA على ضمان أن 
الموظفين واألعضاء والمندوبين والمسؤولين في النقابة يفهمون حقوقهم والتزاماتهم فيما يتعلق بالتشهير. 

6. اإليذاء
يعتبر اإليذاء عموما سلوكاً غير قانوني، وهو يحدث عندما يكون الشخص قد قدم شكوى أو ينوي تقديم شكوى حول سلوك غير مقبول، 
أو عندما يكون الشخص شاهدا أو يدعم شخصا فيما  يتعلق بشكوى، أو تهديد أو تحرش أو تخويف، أو يعاني من ضرر، أو تصفية حساب 

أو انتقام، على يد اإلدارة أو غيرهم من المشتركين في الشكوى، أو األشخاص المرتبطين مع الشخص الذي تم تقديم الشكوى بحقه.

لن تتسامح نقابة MUA مع أعضاء النقابة أو المندوبين الذين يشاركون في إيذاء أعضاء آخرين وسوف تضمن النقابة بأن جميع 
الموظفين واألعضاء والمندوبين والمسؤولين فيها يفهمون حقوقهم والتزاماتهم فيما يتعلق اإليذاء. 
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عملية التحقيق المشترك بقضايا التحرش

)نقابة طيران كندا ونقابة يونيفور(
تعترف كل من الشركة والنقابة بحق الموظفين في العمل في بيئة خالية من التحرش، لذلك يجب على جميع العاملين معاملة اآلخرين 

بلطف واحترام، وعدم التشجيع على التحرش. أي انتهاك لشروط مذكرة التفاهم )LOU( هذه قد يعرض الشخص لإلجراءات التأديبية، 
وربما يصل إلى حد الفصل من الخدمة.

مذكرة التفاهم هذه تنص على عملية التحقيق المشترك في التحرش التي ستنفذها األطراف على سبيل التجربة طوال مدة اتفاقية 
المفاوضة الجماعية. خالل هذه التجربة، سوف تتفق األطراف على مراجعة مدى فعالية العملية كل ستة أشهر )بما في ذلك ما إذا كان 

ينبغي توسيع نطاق عملية التحقيق المشترك في التحرش إلى مدى أبعد من التطبيق المبين حاليا في مذكرة التفاهم(. 

تحت هذا المذكرة فإن مصطلح التحرش يشير إلى التحرش التمييزي، والذي يشمل التحرش الجنسي، باإلضافة إلى  التحرش في أماكن 
العمل على النحو المحدد في سياسة شركة طيران كندا بشأن التحرش في أماكن العمل. هذه اإلشارة إلى سياسة التحرش في أماكن 

العمل في طيران كندا ال تدمج هذه السياسة في االتفاق الجماعي. 

 .CAW هذه العملية تنطبق على جميع الشكاوى التي يكون المشتكي والمشتكى عليه )المتحرش( جميعهم من الموظفين في نقابة
ومع ذلك، في الحاالت التي يكون الموظف المنتسب لنقابة CAW هو المشتكي أو المشتكى عليه في قضية تحرش تتعلق بموظف من 

وحدة مفاوضة أو إدارة أخرى، عندها يستطيع ممثل النقابة المعين من قبل النقابة أن يحضر بصفة مراقب في االجتماعات. 

عملية الشكوى 
سيتم تناول جميع شكاوى التحرش بطريقة سريعة وسرية ونزيهة. أي خرق للسرية قد يعرضك لإلجراءات التأديبية، والتي ربما تصل إلى 

الفصل من العمل.

يتم تشجيع الموظفين الذين يعتقدون أنهم وقعوا ضحايا للتحرش على أإلبالغ عن القضية من خالل العملية المناسبة المذكورة أدناه. 
ينبغي اإلبالغ عن الشكاوى في أسرع وقت ممكن، وينبغي أن ال يتأخر اإلبالغ أكثر من 90 يوما من تاريخ التحرش المزعوم.

االنتقام بأي شكل من األشكال من أي طرف مشترك في تحقيق التحرش يعتبر أمراً غير مقبول ويمكن أن يخضع لإلجراءات التأديبية، 
والتي قد تصل إلى الفصل من العمل. 

جميع المعلومات المتعلقة بالشكوى سيتم الحفاظ على سريتها، وستتخذ جميع الخطوات المعقولة من قبل الشركة والنقابة 
لضمان هذه السرية. ومع ذلك، قد يتعرض أي تقرير أو ملخص في التحقيق للطلب من قبل المحكمة وبذلك يصبح جزءاً من السجل 

العام. لن يتم وضع أية معلومات متعلقة بالشكوى في ملف أي شاهد إال إذا ثبت أن أحد الشهود قد أدلى بشهادات كاذبة أو قد تصرف 
بطريقة انتقامية.

يحق لكل من المشتكي، أو المشتكى عليه، أو الشاهد اختيار شخص واحد من مكان عمله لمساعدته )مثل ممثل النقابة أو زميل في 
العمل( أثناء حضوره االجتماعات أو المقابالت. هذا الشخص المساعد ال يمكن أن يكون طرفا في التحقيق، كشاهد مثال.

مقدم الشكوى يجب أن يبدأ عملية حل القضية من خالل المرحلة 1.

المرحلة 1. عملية حل النزاع غير الرسمية
الموظف الذي يعتقد أنه وقع ضحية للتحرش ينبغي يعلن عن اعتراضه على المتحرش المزعوم إما مباشرة أو عن طريق طرف ثالث، 
حيث يتم تشجيعه على حل هذه المسألة حيثما كان ذلك ممكنا حسب األسس غير الرسمية. قد يطلب الموظف المساعدة من 

مديره المحلي و / أو من ممثل النقابة من أجل تسهيل عقد اجتماع بين الطرفين. ممثل النقابة والمدير المحلي سوف يقابالن 
المشتكي معاً لمراجعة الشكوى وبعدها يقابلون المشتكى عليه، ثم تقوم الشركة والنقابة باالتفاق على اجتماع من أجل حل هذه 

القضية بالسرعة وبالشكل المناسب في مبادرة منها إلرساء عالقة / بيئة عمل أفضل. 

في أي نقطة تستطيع الشركة أو النقابة أن تقرر وقف هذه العملية غير الرسمية وتصعيد األمر إلى المرحلة 2.
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في حين أن عملية حل النزاع عبر الطريقة غير الرسمية لن تقرر ما إذا كان التحرش قد وقع أم ال، إال أن الشركة قد تحتاج للتصدي ألي 
سلوك غير الئق من جانب األفراد المتورطين في النزاع، وأن تحذر من أن أية حوادث مستقبلية من السلوك غير الالئق قد تستدعي أجراءات 

تأديبية أو تستدعي االنتقال إلى عملية التحقيق الرسمية عبر المرحلة 2. 

يجب أن تكتمل قرارات المرحلة 1 خالل أسبوعين من تاريخ ابتداء الشكوى. 

عندما يتم حل الشكاوى في هذه المرحلة، ستقوم الشركة والنقابة باالحتفاظ بملخص موجز عن الصراع، وعن قرارها في ملف حل 
النزاعات السري لمدة سنة واحدة من تاريخ الشكوى، حيث سيتم بعد ذلك إزالة هذا الملخص من ملفي النزاع في كل من الشركة 

والنقابة. الغرض الوحيد من االحتفاظ بهذا الملخص هو لمعالجة حاالت السلوكيات المتكررة خالل هذه الفترة والحفاظ على 
السجالت في حال وجود شكوى مسجلة أمام اللجنة الكندية لحقوق اإلنسان.

المرحلة 2. عملية حل النزاع الرسمية
إذا بقيت القضية بدون حل أو قد اختارت النقابة أو الشركة أن ترحل القضية إلى المرحلة 2، فإن المشتكي سوف يقدم الشكوى خطيا 

بوجود كل من مسؤول التحرش في الشركة ومنسق حقوق اإلنسان في النقابة. يجب أن تحتوي الشكوى على تفاصيل كافية وأن يتم 
التوقيع عليها. 

سوف يتشاور مسؤول التحرش في الشركة مع منسق حقوق اإلنسان في النقابة أثناء تأسيس إجراءات قبول الشكوى.

عندما تكون هناك حاجة إلى أجراء تحقيق، فأن النقابة والشركة سوف تختار كل منهما شخصاً سيكون بمثابة محقق وستتبادالن 
أسماء األشخاص المكلفين فيما بينهما.  أو بدال من ذلك، قد تقوم النقابة والشركة معا بتحديد محقق خارجي وتتقاسمان جميع 

التكاليف مناصفة.

المحققان المعينان من قبل النقابة والشركة سوف يقومان بإجراء تحقيق مشترك للحصول على الوقائع واإلبالغ عنها. في بداية 
التحقيق سيتم إبالغ هوية مقدم الشكوى والطابع العام للشكوى إلى المشتكى عليه. وسوف يعطى المدعى عليه قدرا مناسبا من 

المعلومات بخصوص الشكوى من أجل أن يقدم ردا مفصال. 

في أي وقت أثناء عملية التحقيق الرسمية يمكن للشركة أن تتخذ التدابير الالزمة لفصل الموظفين المتشاكين عن بعضهم في مكان 
العمل، إذا اقتضت الضرورة. 

عند االنتهاء من التحقيق، سيتم إعداد تقرير مشترك من قبل المحققين، وإذا كان إعداد التقرير المشترك غير ممكن، فإنه يجوز 
للمحققين أن يقدم كل منهما تقرير منفصل، وفي هذه الحالة سوف يحصل كل واحد منهما على نسخة من تقرير اآلخر. يجب عدم 
تضمين التقرير/التقارير أية أدلة سماعية، أو معلومات أو آراء تختص بطرف ثالث. سيتضمن التقرير/التقارير وقائع التحرش المزعومة 

وسيوفر نتائج شكوى التحرش. أيضاً سوف يقدم محقق الشركة توصية لحل هذه الشكوى. يستطيع محقق النقابة أن يقدم أو ال يقدم 
توصيات. 

سيتم تقديم التقرير/التقارير إلى مدير عالقات العمالة ورئيس النقابة المحلي في غضون 14 يوما من تاريخ إيداع الشكوى. 

سوف تقوم كل من الشركة والنقابة باالحتفاظ بنسخة من التقرير/التقارير في ملف سري لمدة ثالث سنوات من تاريخ الشكوى، بعدها 
سيتم إزالة ملخص الشكوى من ملف حل النزاعات في كل من الشركة والنقابة ومن سجالت الموظفين المعمول بها، شريطة عدم 

قيام الموظف بإجراء أي عملية لحل النزاع تعقب مذكرة التفاهم LOU هذه.

في غضون 10 أيام من تلقي تقرير التحقيق سوف تصدر الشركة قرارا نهائيا لحل الشكوى والذي يحتوي على ملخص لنتائج التحقيق 
ويشير إلى ثبوت التحرش من عدمه. هذا القرار سوف يتم تبليغه بشكل كتابي لكل من المشتكي، والمشتكى عليه، ومنسق حقوق 

اإلنسان في النقابة، ومدير عالقات العمالة، ورئيس النقابة المحلي.

عملية المراجعة
إذا لم يقتنع المشتكي/ أو المشتكى عليه بقرار الشركة، فإن عليه إرسال بريد إلكتروني يطلب فيه إعادة النظر في القرار إلى مدير 

عالقات العمل في غضون 14 يوما من تاريخ استالم القرار. يجب أن تحتوي هذه الرسالة على معلومات كافية بالتفصيل عن األسباب 
التي تجعل الموظف يطلب مراجعة القرار. 
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سيقوم مدير عالقات العمالة باالشتراك مع رئيس النقابة المحلي باالشتراك بمراجعة القرار. 

إذا لم ترض النقابة عن نتائج المرجعة المشتركة للقرار، أو اإلجراء التأديبي المفروض من قبل الشركة، أو التدابير التي يتم تنفيذها في 
أماكن العمل نتيجة لشكوى التحرش، فإنه يمكن للنقابة التظلم وإحالة المسألة إلى التحكيم المعجل حيث يتم اختيار محكم واحد 

باالتفاق المتبادل ما بين الشركة والنقابة. سيتم اختيار المحكم في غضون 14 يوما من تاريخ استالم القرار وسوف يتخذ قراره في 
القضية في غضون شهرين عقب اختتام جلسات االستماع.

على الرغم من األساليب األخرى الواردة في هذا االتفاق الجماعي بشأن فرض اإلجراءات التأديبية وتقديم الشكاوى، واستئناف القرارات، 
باستثناء اإلجراءات الناشئة عن شكاوى التحرش التي بدأت بموجب هذه المذكرة والتي تخضع بالتالي لعملية التحقيق المشتركة، 

سيتم حلها من خالل عملية المراجعة هذه. وفقا لذلك فإن عملية المراجعة هذه لن تتوفر في حاالت التحرش التي تقع خارج النطاق 
الحالي لعملية التحقيق المشتركة هذه )شكاوى التحرش التي تضم أعضاء من النقابات أو اإلدارات األخرى(. 

في حاالت التحرش التمييزي حيث يكون المشتكي غير راض عن النتيجة النهائية للعملية فإن لديه الحق في طلب التعويض بموجب 
قانون حقوق اإلنسان الكندية. 

األطر الزمنية
األطر الزمنية في عملية حل الصراع رسمية يمكن تعديلها باالتفاق المتبادل ما بين رئيس النقابة المحلية ومدير عالقات العمالة.
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سياسة نموذجية للتحرش والتمييز والبلطجة في أماكن 
العمل )نقابة يونايت(

بيان
إن صاحب العمل ونقابة يونايت يدعمان بشكل كامل الحقوق والفرص لجميع الناس في البحث والحصول واالحتفاظ بالوظائف بدون 
تحرش أو تمييز أو بلطجة. سياسة صاحب العمل تتلخص في توفير بيئة عمل منتجة خالية من التحرش والتمييز والبلطجة واإليذاء. 

يلتزم صاحب العمل بضمان أن يتم التعامل مع جميع الموظفين والعاملين بكرامة واحترام. التحرش الذي يتعرض له الشخص، من قبل 
أي موظف أو عامل، سواء كان زميل أو ممثل عن اإلدارة، سواء تم توظيفه مباشرة أو عن طريق وكالة أو مقاول فرعي يمكن أن يكون 

مصدرا للتمييز غير المشروع. صاحب العمل يدرك مسؤولياته القانونية المتعلقة بمنع التحرش المتعلق بالجنس، ومسؤوليات الرعاية، 
والحمل، والحالة االجتماعية، والعرق واللون واألصل اإلثني أو القومي، واإلعاقة، والتوجه الجنسي والعمر والهوية والنوع والدين والمعتقد 

والعضوية النقابية في مكان العمل، والتعامل بفعالية وبسرعة مع أي شكاوى قد تنشأ. وعالوة على ذلك، يلتزم صاحب العمل بمنع أي 
شكل من أشكال التحرش التي تقوض المساواة في العمل، بما في ذلك التحرش والبلطجة المتعلقة بالطبقة، والخصائص المادية، 

والحالة الوظيفية والتحرش أو البلطجة من قبل المجرمين السابقين.

المخالفة السلوكية
السلوك الذي يؤدي إلى التحرش أو البلطجة لموظف آخر، هو أمر غير مقبول. مثل هذا السلوك يجعل الشخص المسؤول عن هذا 

التصرف عرضة لإلجراءات التأديبية. تبعا لمستوى التحرش أو البلطجة، فإن اإلجراءات التأديبية قد تتضمن إنذارات رسمية شفهية / 
مكتوبة، تعليق العمل، النقل من مكان العمل، وعند الضرورة في حالة ارتكاب خطأ جسيم، قد يتم الطرد من العمل.

التعاريف
التحرش في مكان العمل هو سلوك غير مرغوب فيه وهو يرتبط بالخصائص المحمية وهو يهدف إلى انتهاك كرامة العامل، أو إلى خلق 

بيئة تخويف مهينة أو مسيئة أو عدوانية أو مذله لذلك العامل. ويمكن وصفه على أنه أي سلوك متعلق بالجنس أو العرق أو اللون أو 
األصل العرقي أو القومي أو اإلعاقة أو السن أو التوجه الجنسي أو تغيير الجنس أو الدين أو المعتقد أو االنتماء النقابي، أو الطبقة، أو 

الحالة الوظيفية، أو السجل الجرمي السابق أو أية خاصية شخصية أخرى غير مرغوبة من قبل المتلقي.

قد يكون التحرش مستمراً أو قد يكون حادثاً فردياً، ويمكن أن يكون موجهاً نحو شخص واحد أو أكثر. التحرش بسبب التوجه الفكري أو 
االنضمام إلى النقابات مغطى أيضا في هذه السياسة. قد يكون مصدر التحرش زميل واحد أو عدة زمالء في العمل، أو المشرف أو المدير، 

أو مقاول أو عميل / فرد من العامة.

يعتبر التحرش مضراً لبيئة العمل الفعالة. ويمكن أن يؤدي إلى:

●  الغضب والعدائية

●  التخويف

●  اإليذاء والعزلة

●  اإلجهاد الذي قد يؤدي إلى زيادة المرض أو التغيب عن العمل

●  الحرمان من االستقرار الوظيفي واالنخفاض في أداء العمل

التحرش الجنسي يشمل كل سلوك غير مرغوب فيه والذي يتراوح من النظرات الخبيثة واإلساءة اللفظية ذات الطابع الجنسي، إلى 
عرض البوسترات وغيرها من الصور أو األشياء أو المواد المكتوبة ذات اإليحاء الجنسي، واللمس غير المرغوب فيه، وفي الحاالت القصوى 
قد يشمل االعتداء وحتى االغتصاب. ويعرّف أيضاً بأنه سلوك ذو طابع جنسي، أو مبني على الجنس، موجه نحو الفرد، ويكون غير مرغوب 

فيه من قبل المتلقي. هذا السلوك يعتبر غير قانوني بموجب قانون مكافحة التمييز.

جميع أشكال التمييز العنصري هي غير قانونية بموجب قانون مكافحة التمييز. التحرش العنصري هو فعل يهدف إلى البلطجة أو 
السخرية أو تقويض أي شخص بسبب العرق أو اللون أو األصل العرقي أو الجنسية. التحرشات العنصرية يمكن أن تتراوح من "النكات" 

العرقية، إلى الكتابة على الجدران، أو السخرية، أو اإلهانة وإطالق األلقاب بسبب عرق الشخص أو جنسيته، أو الرسوم، أو الصور التي 
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تحط من قدر الناس الذين ينتمون إلى جماعة عرقية أو إثنية معينة، أو اإلقصاء المتعمد من محادثة عادية في مكان العمل أو 
المناسبات االجتماعية، أو حتى االعتداء الجسدي.

التحرش بالعمال المعاقين وهو يمكن أن يأتي على شكل محاوالت لتقويض أو تخويف الناس بسبب الضعف العقلي أو الجسدي، 
ويشمل القضايا الصحية مثل الحاالت الفعلية أو المشتبه بها بما في ذلك فيروس نقص المناعة / اإليدز، وهذا يخضع لقانون مكافحة 

التمييز. كما يمكن أن يشمل التعليقات المتعالية أو المسيئة، أو اإلشارة غير المناسبة إلعاقة الشخص، أو المناقشة غير المرغوب 
بها ألثر اإلعاقة، أو التواصل مع الشخص المعاق عن طريق طرف ثالث، أو الحكم المسبق على قدرات الشخص المعاق، أو التدخل غير 
المرغوب به بالوسائل أو المعدات الشخصية، أو االتصال الجسدي بدون طلب، أو التحديق، أو رفض العمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة أو 

استبعادهم من المناسبات االجتماعية أو االجتماعات.

التحرش بسبب السن يمكن أن يقوض كل من العمال األصغر واألكبر سنا وهو يعتبر غير قانوني بموجب قانون مكافحة التمييز. 
هذا التحرش يمكن أن يأخذ شكل "النكات" التي تطلق على كبار السن، أو المالحظات المهينة، أو البلطجة، أو التنابز باأللقاب، أو 

االفتراضات بشأن قدرة الشخص على التعلم أو التصريحات المسيئة، أو اإلشراف المتعجرف أو االنتقادات الظالمة، أو االستقبال غير 
المناسب للعمال الجدد، أو تجاهل اآلراء ووجهات النظر أو االستبعاد أو االعتزال أو العمل على إفشال الشخص.

التحرش الرهابي من المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي من العمال هو تمييز بسبب الميول الجنسية )الفعلية أو 
المزعومة وهو تصرف غير قانوني بموجب قانون مكافحة التمييز(، ويمكن أن يشمل "المزاح" الهجومي، واإلشارات الجنسية غير 

المرغوب فيها، ونشر اإلشاعات المغرضة، واإلساءة اللفظية والشتائم، والصور النمطية، واالدعاءات الكاذبة بسوء السلوك، اإلفشاء 
الفعلي أو التهديد باإلفشاء غير المرغوب فيه للحالة الجنسية، والتعليقات المهينة، وعدم االعتراف واستبعاد الشركاء من نفس 

الجنس من المناسبات االجتماعية، واألسئلة المتطفلة عن الظروف الخاصة بالشخص، واالعتداء الفعلي أو التهديد باالعتداء الجسدي 
أو الجنسي.

التحرش أو التمييز ضد أي شخص بسبب هويته الجنسية وهذا أيضا غير قانوني في إطار مكافحة التمييز، وهو سلوك غير مرغوب 
فيه متعلق بالهوية الجنسية. يمكن أن يحدث هذا السلوك عندما ينوي شخص ما القيام بعملية تغيير الجنس أو يكون قد قام بها 

بالفعل، وهو يتضمن السلوك العدائي والتخويف، المعاملة المهينة بسبب جنس الشخص أو توجهه الجنسي، والحرمان من ممارسة 
األنشطة في مكان العمل، ورفض مشاركة المرحاض والمرافق األخرى في مكان العمل، والتهكم، واالعتداء اللفظي والجسدي.

التحرش بسبب الدين أو المعتقد أو عدم التدين أو عدم االعتقاد وهو غير قانوني بموجب قانون مكافحة التمييز، ويمكن أن يأتي 
على شكل تصريحات مسيئة أو "نكات"، أو رفض العمل مع شخص بسبب دينه / معتقده أو عدم تدينه، أو باستثناء الشخص من 

المناسبات االجتماعية أو االجتماعات، أو بوضع افتراضات حول تدين الشخص أو معتقده أو عدم تدينه، أو السخرية من الممارسات 
المرتبطة باألديان أو المعتقدات، أو التخويف وعدم اإلنصاف في العمل.

أمثلة من التحرش

المادية:
●  اللمس واإليماء الذي ال لزوم له أو االعتداء

اللفظية:
●  التصريحات غير المرغوب فيها

●  األسئلة واالقتراحات واالفتراضات ذات الطبيعة الشخصية

●  التهديدات

●  اإلساءة أو التنابز باأللقاب

●  النميمة

●  'النكت' أو السخرية المبنية على الخصائص الشخصية
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غير اللفظية:

●  المواد المطبوعة أو الصور المسيئة

●  األعالم أو الشعارات

●  الكتابة على الجدران

●  الرسائل والمذكرات والرسائل النصية ورسائل البريد اإللكتروني 

●  التجاهل أو االستبعاد

●  المعاملة المتباينة، مثل توزيع العمل أو تطبيق قواعد الشركة بشكل غير عادل

ال يمكن قبول أي شكل من أشكال التحرش تحت أي ظرف من الظروف في مكان العمل.

البلطجة
البلطجة غالبا ما تشمل التهديدات، واالعتداء، واإلغاظة والمقالب و"النكات"، ويمكن تعريفها على أنها سلوك مستمر، وهجومي، 

ومسيء، وتخويفي، وخبيث أو مهين، أو العقوبات الجزائية المجحفة التي تجعل المتلقي يشعر بالضيق والتهديد واإلهانة أو الضعف، 
مما يقوض ثقته بنفسه مما يتسبب في المعاناة واإلجهاد.

البلطجة المتعلقة بالجنس أو العرق أو اإلعاقة أو السن أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسية، أو مسؤوليات الرعاية، أو الحمل أوالدين 
أو المعتقد قد تشكل تمييزا غير قانوني.

لذلك فإن البلطجة تحت أي ظرف من الظروف لن يتم التسامح بشأنها- على سبيل المثال عندما تتعلق بالموظفين الجدد أو 
الموظفين ذوي الدرجات الوظيفية المنخفضة. البلطجة هي شكل من أشكال التحرش، وسوف تعامل على هذا النحو في إطار هذه 

اإلجراءات. يدرك صاحب العمل أن واجباته القانونية المتمثلة في الرعاية تمتد إلى منع أي سلوك يؤدي إلى إصابات جسدية أو نفسية. 
على صاحب العمل إجراء تقييم المخاطر الذي يشمل تعرض الموظفين للعنف وأن يتخذ الترتيبات الالزمة بما في ذلك التدابير الوقائية. 

على صاحب العمل أيضا أن يوفر المعلومات والتدريب بشان التعامل مع البلطجة والعنف في العمل.

المشاكل التنظيمية في العمل
يدرك صاحب العمل والنقابة بأن المشاكل التنظيمية في مكان العمل يمكن أن توفر بيئة تبدأ فيها مشاكل التحرش أو البلطجة 

بسهولة أكبر أو قد تفاقم مشاكل التحرش أو البلطجة.

لذلك يتعهد صاحب العمل بدراسة ظروف العمل ومراجعة الممارسات اإلدارية لمنع التحرش والبلطجة وخصوصا إذا ما ازدادت شكاوى 
التحرش والبلطجة، وذلك بهدف ضمان توفير أفضل بيئة ممكنة للعمل.

واجبات المشرفين والمدراء
جميع المشرفين والمدراء مسؤولون عن القضاء على التحرش والبلطجة أو التخويف الذي يصل إلى مسامعهم، سواء وصلهم بشكل 

رسمي أم ال. وسينظر إلى عدم قيامهم بذلك على أنه فشل في الوفاء بمسؤولياتهم.

سيتم إبالغ جميع المشرفين والمدراء بواجباتهم وتدريبهم على كيفية االمتثال لهذه السياسة. على األقل يجب أن يتلقى احد 
الموظفين الكبار لدى صاحب العمل تدريبا شامال حول المسؤوليات القانونية المترتبة على صاحب العمل، وحول كيفية القضاء على 

التحرش والبلطجة وكيفية التعامل معهما وتقديم التوجيه في حال حدوث مثل هذه الحاالت.

واجب الموظفين وجميع العمال
يجب على جميع العمال االمتثال لهذه السياسة وضمان معاملة زمالئهم بكرامة واحترام. خالل أي تدريب أولي للعمال الجدد، بما في 
ذلك عمال الوكاالت أو العمال المهاجرين وجميع مواقع التوظيف، سيتم شرح اتفاقية تكافؤ الفرص، بما في ذلك هذه االتفاقية حول 

التحرش والبلطجة والكرامة في العمل.

النشرة

تدريب البلطجة والتحرش 

9



ممثلي النقابات
يجب منح جميع ممثلي النقابات الوقت الكافي مقابل األجر من أجل تقديم الدعم والتمثيل لألعضاء الذي يواجهون التحرش أو 

البلطجة، وأيضا للقيام بالتدريب في النقابة والشركة حول طرق التعامل مع حاالت التحرش والبلطجة.

ممثلي المساواة النقابية
يتفق صاحب العمل والنقابة على أن ممثلي المساواة النقابية لهم دور هام في الوقاية من التحرش والبلطجة وخلق بيئة عمل خالية 

من التحرش والبلطجة. ومن المتفق عليه أنه سيتم إنشاء شبكة✶ من ممثلي المساواة النقابية بتفرغ كامل مدفوع األجر ومع المرافق 
التي يحتاجونها لالضطالع بدورهم وألغراض التدريب. أيضا يمكن إضافة مثل هذا الدور إلى دور ممثلي النقابات الحاليين، أو إتاحة 

الفرصة إلشراك أكبر قدر متنوع من ممثلي النقابات. هذا مهم بشكل خاص، على سبيل المثال ال توجد حاليا أي نساء ممثالت. على 
النقابة أن تقدم أسماء هؤالء الممثلين المنتخبين حالما يتم انتخابهم.

اجراءات شكوى التحرش والبلطجة

األجراء غير الرسمي
على الموظف أو العامل الذي يعتقد انه أو أنها كانت موضوع للتحرش أو البلطجة اتخاذ خطوات )لفظية أو كتابية أو من خالل طرف 

ثالث( إلبالغ المتحرش أو البلطجي أن سلوكه هذا غير مرغوب فيه ويطلب منه التوقف. يمكن للعامل أن يحصل على المشورة 
والمساعدة بشأن التحرش أو البلطجة من:

●  الموظف المسؤول لدى صاحب العمل عن التعامل مع حاالت التحرش والبلطجة

●  ممثل نقابة يونايت في مكان العمل و / أو الموظف بدوام كامل

●  ممثل المساواة النقابية  في نقابة يونايت و / أو المنظم النسائي اإلقليمي للمساواة في نقابة يونايت.

اإلجراء الرسمي
أي موظف أو عامل يتعرض للتحرش أو البلطجة لديه الحق في تقديم شكوى ومتابعة قضيته وفقا إلجراءات التظلم المتفق عليها، 

باستخدام إجراء "الثالثة خطوات" - الذي يشتمل على البيان )وهو يحدد بشكل كتابي أسباب اإلجراء أو التظلم(، واللقاء بين الطرفين، 
والحق في االستئناف. إذا حدث التحرش أو البلطجة لمرة واحدة، واعتبرت الحادثة خطيرة من قبل الموظف أو العامل، أو إذا كان التحرش 

أو البلطجة مستمرا، فإنه ينصح بمتابعة القضية بالطريقة الرسمية، وهي موجزة أدناه:

)i( العامل الذي يعتقد انه/ أنها تعرض للتحرش أو البلطجة يجب عليه اإلبالغ عن الفعل المزعوم إلى مديره المباشر أو مدير الموظفين.

)ii( سيتم التعامل مع جميع الشكاوى بسرعة وسرية. وسيتم وضع حدود زمنية صارمة لهذا اإلجراء. وسيتم ضمان جلسات تحقيق 
منصفة ونزيهة للموظفين. يحق لكل من المشتكي والمتحرش المزعوم أو البلطجي وجود ممثل نقابي خالل إجراءات التظلم 

واالجراءات التأديبية. تبعا لطبيعة التحرش أو البلطجة المزعومة، سيتم النظر في تعليق عمل المتحرش المزعوم أو البلطجي أو نقله 
من مكان عمله خالل فترة التحقيق.

)iii( إذا كان التحقيق يؤيد المشتكي، عندها سيتم اتخاذ إجراءات فورية لوقف التحرش أو البلطجة على الفور ومنع تكراره. إذا ثبت أن 
النقل من العمل يعتبر ضروريا، فإنه من المعتاد أن يتم نقل المتحرش أو البلطجي وليس نقل المشتكي.

النشرة
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االستشارة
باإلضافة إلى الدعم من ممثلي المساواة النقابية والذين يقدمون الدعم من خالل االستماع للقضية عندما تقتضي الحاجة، فإن جميع 
العمال الذين يتعرضون للتحرش أو البلطجة يستحقون أجازات مدفوعة األجر للحصول على استشارة سرية من ذوي االختصاص. ينبغي 

ترتيب هذا األمر إما عن طريق صاحب العمل أو عن طريق العامل نفسه. يوافق صاحب العمل على تحمل جميع التكاليف المعقولة 
فضال عن إجازة مدفوعة األجر من العمل.

الحماية من اإليذاء
يجب حماية جميع العمال من البلطجة واإليذاء أو التمييز بسبب تقديمهم للشكوى أو تقديمهم للمساعدة في التحقيق في شكوى 

ما. االنتقام من موظف يشكو من التحرش أو البلطجة، أو يقدم الشهادة في قضية ما، يعتبر مخالفة تأديبية.

النشرة
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