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ملخص تنفيذي
ّ
المتعلقــة بالتحـ ّـرش الجنســي فــي مــكان العمــل ،وآليــات
تغيــب فــي لبنــان التشــريعات
الحمايــة للتعامــل معــه .بذلــت الجهــات الفاعلــة في المجتمــع المدنــي ،والقطــاع العام،
األكاديميــة جهــوداً كبيــرة خــال الســنوات القليلــة الماضيــة ،لمعالجــة
والمؤسســات
ّ
الوطنيــة،
ـد الفــراغ فــي التشــريعات
المســألة.
ّ
وممــا شــملته الجهــود ،الســعي إلــى سـ ّ
ّ
كيفيــة معالجــة التحـ ّـرش الجنســي فــي الســياق
وتوفيــر التوجيــه للقطــاع الخــاص حــول
ّ
المحلــي (،2017 ،KIPخنيصــر.)2018 ،
ّ
ـادات لشــركات القطــاع
تماشــياً مــع العمــل
المنفــذ حتــى اآلن ،يقتــرح هــذا الدليــل إرشـ ٍ
ّ
للتحــرش الجنســي فــي مــكان العمــل ،ويشــكل خطــوة إلــى األمــام
للتصــدي
الخــاص
ّ
ّ
القضيــة.
العمليــة لمعالجــة
نحــو تزويدهــا بــاألدوات
ّ
ّ
ـدم الدليــل نظــرة عامــة علــى ســياق التحـ ّـرش الجنســي فــي مــكان العمــل فــي لبنان،
يقـ ّ
يقــدم تعريفــاً
التحــرش الجنســي ،إذا تُ ــرك مــن دون معالجــة .كمــا
ويتطــرق إلــى أثــر
ّ
ّ
ّ
للتحــرش الجنســي كمــا يظهــر فــي مــكان العمــل ،اســتناداً إلــى التعريفــات
شــامال
ً
ّ
المعتمــدة مــن قبــل «منظمــة العمــل الدوليــة» ( ،)ILOو»لجنــة المســاواة وحقــوق
يفصــل إجــراءات
اإلنســان» ( )EHRCو»جمعيــة إداريــي المــوارد البشــرية» ( .)SHRMكمــا
ّ
التحــرش
التظلــم والتدابيــر التأديبيــة التــي يمكــن اســتخدامها للتبليــغ عــن حــوادث
ّ
الجنســي فــي مــكان العمــل.
التحــرش الجنســي،
يقــدم الدليــل توصيــات ألربــاب العمــل ،حــول آليــات تمنــع
وأخيــراً ،
ّ
ّ
التحــرش .للمزيــد
وتســاعدهم علــى تحديــد ونشــر الوعــي حــول قيــم مشــتركة ضــد
ّ
يتضمــن الدليــل ملحقــاً يحتــوي إرشــادات وسياســات نموذجيــة
مــن القــراءات والمراجــع،
ّ
إضافيــة للتصــدي للتحــرش الجنســي فــي مــكان العمــل.
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التحرش الجنسي في مكان العمل :السياق اللبناني
ّ
خــال الســنوات القليلــة الماضيــة ،بذلــت فــي لبنــان جهــود لمواجهــة التحـ ّـرش الجنســي
التنظيميــة،
فــي مــكان العمــل ،علــى مســتوى التشــريعات الوطنيــة ،والسياســات
ّ
والوعــي االجتماعــي لمواجهــة التحـ ّـرش الجنســي فــي مــكان العمــل (2017 ،KIP؛ ،LLWB
2018؛ .)2017 ،Makhlouf & Sakr
ـدم مكتــب وزيــر الدولــة لشــؤون المــرأة مشــروع قانــون إلــى مجلــس
فــي عــام  ،2017قـ ّ
الــوزراء مشــروع قانــون لمعاقبــة التحـ ّـرش الجنســي فــي مــكان العمــل وكذلــك فــي
تضمــن المشــروع اقتــراح تعديــات لقانــون العمــل لمعالجــة هــذه
األماكــن العامــة.
ّ
(نمــور .)2017 ،وافــق مجلــس الــوزراء علــى مشــروع القانون،
المســألة فــي مــكان العمــل ّ
ـت البرلمــان اللبنانــي بــه (خنيصــر.)2018 ،
بانتظــار بـ ّ
خــال العــام نفســهّ ،
ركــز مشــروع «المعرفــة قــوة» ( )KIPفــي «كليــة العليــان إلدارة
األعمــال» (الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت )AUB-أنشــطته علــى تعزيــز جهــود مواجهة
التخصصــات بشــأن التمييــز
ـدد
التحـ ّـرش الجنســي فــي لبنــان .إلــى جانــب مؤتمــره متعـ ّ
ُّ
قــدم  KIPللمؤسســات المحليــة الصغيــرة والمتوســطة الحجــم
والتحــرش الجنســي،
ّ
ّ
األدوات الالزمــة لصياغــة سياســات داخليــة لمواجهــة التحــرش الجنســي ،مــع األخــذ
فــي االعتبــار غيــاب تشــريعات تتطـ ّـرق للموضــوعّ .
نظــم التدريــب بالشــراكة مــع مكتــب
وزيــر الدولــة لشــؤون المــرأة ،و»الرابطــة اللبنانيــة لســيدات العمــل» ( )LLWBو»الشــبكة
الوطنيــة للميثــاق العالمــي فــي لبنــان» ( ،)GCNLبمشــاركة خبــراء قانونييــن محلييــن
ودولييــن (.)2017 ،KIP
فــي عــام  ،2018أطلقــت 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.
وهــدف التدقيــق إلــى تقييــم مــدى التــزام تلــك الشــركات بالمســاواة بيــن الجنســين
التحــرش الجنســي (.)2018 ،LLWB
فــي سياســاتها ،بمــا فــي ذلــك قضايــا
ّ
علــى ضــوء مــا ســبق ،وتماشــياً مــع العمــل المنجــز ســابقاً  ،يقتــرح هــذا الدليــل مبــادئ
والمتوســطة فــي لبنــان ،لمعالجــة
الخاصــة ،والشــركات الصغيــرة
توجيهيــة للشــركات
ّ
ّ
التحــرش الجنســي فــي مــكان العمــل .وتســتند المبــادئ التوجيهيــة المقترحــة إلــى
ّ
المبــادىء التوجيهيــة التــي وضعتهــا «منظمــة العمــل الدوليــة» ( ،)ILOو«جمعيــة
إداريــي المــوارد البشــرية» ( )SHRMو«لجنــة المســاواة وحقــوق اإلنســان» (.)EHRC
بموجــب المــادة  66مــن قانــون العمــل اللبنانــي ،يتعيــن علــى الشــركات التــي يفــوق
موظفيهــا الـــ  15موظفــاً وضــع سياســات داخليــةّ .
ّ
يرتــب عــدم التقيــد بهــذه
عــدد
ـد إمكانيــة وقــف أعمالهــا (وزارة العمــل،
السياســات عقوبــات علــى الشــركة ،قــد تصــل حـ ّ
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ّ
حــث الشــركات
1946؛ الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت .)2017 ،وفــي هــذا اإلطــار فــإن
ّ
موظفيهــا الـــ  15موظفــاً علــى اعتمــاد سياســات واضحــة لمواجهــة
التــي يفــوق عــدد
التحــرش الجنســي فــي مــكان العمــل ،ســوف يســاهم فــي معالجــة عــدم وجــود
ّ
وطنيــة فــي هــذا الشــأن.
تشــريعات
ّ
يمكــن التعديــل فــي المبــادئ التوجيهيــة المقترحــة فــي هــذا الدليل،لتتالئــم مــع
ّ
منظمــات المجتمــع المدنــي.
حاجــات القطــاع العــام ،أو فــي
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اللبنانية لمواجهة التحرش الجنسي؟
لماذا تحتاج الشركات
ّ
عنــد التعامــل مــع التحـ ّـرش الجنســي فــي مــكان العمــل ،مــن المهــم أن يفهــم أصحــاب
ّ
ككل.
العمــل أثــر التحـ ّـرش الجنســي علــى الضحايــا والشــركة والمجتمــع
أن التحـ ّـرش الجنســي لــه تأثيــر ســلبي علــى صحــة الضحيــة،
تشــير المراجــع
البحثيــة إلــى ّ
ّ
ـوال إلى
بمــا فــي ذلــك انخفــاض الرضــا الوظيفــي ،وانخفــاض اإلنتاجيــة ،وتراجــع األداء ،وصـ ً
ّ
التوتــر ،ومشــاعر
الصحيــة الناجمــة عــن ارتفــاع مســتويات
تعاطــي المخــدرات والمخاطــر
ّ
اإلذالل ،وتدنــي احتــرام الــذات .وبالتالــي ،فــإن أصحــاب العمــل يعانــون مــن خســائر ناتجــة
عــن التحـ ّـرش الجنســي بمــا فــي ذلــك معــدالت تغيــر الموظفيــن ،وانخفــاض اإلنتاجيــة،
والســمعة الســيئة ،والتكاليــف القانونيــة المحتملــة (2014 ،Melki & Mallat؛ ،ILO & EFC
.)2013
إن عــدم معالجــة حــوادث التحـ ّـرش الجنســي فــي مــكان العمــل
إضافــة إلــى مــا ســبقّ ،
قــد يســاهم فــي زيــادة الحواجــز القائمــة التــي تواجههــا معظــم النســاء فــي الســياق
المهمشــة األخــرى ،والتــي تحــول دون وصولهــن
ـن مــن المجموعــات
اللبنانــي ،كغيرهـ ّ
ّ
إلــى ســوق العمــل أو نيلهــن لفــرص الترقيــة .وذلــك باإلضافــة إلــى الحواجــز االجتماعيــة
تحــد مــن دور المــرأة فــي القطــاع الخــاص ،واالفتقــار إلــى سياســات
والثقافيــة التــي
ّ
التمييزيــة والتــي
تنظيميــة تدعــم المــرأة فــي مــكان العمــل وتحميهــا مــن الممارســات
ّ
تشــمل ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر :األجــور المنخفضــة ،وعــدم تكافــؤ فــرص الترقيــة،
والتحــرش الجنســي ،وغيرهــا (2018 ،Assy & Sayed؛ 2016 ،IWSAW؛ 2015 ،Abu Jaoude؛
ّ
.)2010 ،Tailfer
كمــا أن عــدم تقديــم الدعــم للضحايــا لمواجهــة التحـ ّـرش الجنســي يكــرس إلقــاء اللــوم
علــى الضحيــة ،ويســاهم فــي تعزيــز ثقافــة الصمــت إزاء التحـ ّـرش.
التحــرش الجنســي علــى الموظفيــن وأصحــاب العمــل
يمكــن تلخيــص آثــار
ّ
والمجتمــع علــى النحــو التالــي:
األثر على الموظف

األثر على صاحب العمل

األثر على المجتمع

• انخفاض الرضا الوظيفي

• معدل مرتفع لتغير الموظفين

• مزيد من التمييز ضد الفئات

اإلنتاجية
• انخفاض
ّ

• انخفاض اإلنتاجية

• انخفاض األداء

سيئة
• سمعة ّ

• تعاطي المخدرات

• التكاليف القانونية الناجمة عن

مما
• مستويات عالية من التوتر ّ

الدعاوى القضائية ضد الشركة /

صحية خطيرة
يؤدي إلى مشاكل
ّ
ّ

المؤسسة

ّ
وتدني احترام الذات
• الشعور باإلهانة

• خسارة الوظيفة
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الضعيفة
• عوائق الوصول إلى سوق العمل
وفرص الترقية
التحرش الجنسي
• الصمت تجاه
ّ

• لوم الضحية

التحرش الجنسي
تعريف
ّ
عنــد صياغــة سياســات التحـ ّـرش الجنســي ،يتعيــن علــى أصحــاب العمــل تعريــف معنــى
التحــرش الجنســي بشــكل واضــح والتأكــد مــن أن الموظفيــن يدركــون ويفهمــون
ّ
ـاً
هــذا التعريــف .نقــدم أدنــاه تعريفـ للتحـ ّـرش الجنســي يســتند إلــى تعريفــات موجــودة
الدوليــة» ،و»لجنــة المســاواة
فــي المراجــع ،علــى رأســها تعريفــات «منظمــة العمــل
ّ
وحقــوق اإلنســان» و»جمعيــة إداريــي المــوارد البشــرية» ،وغيرهــا;2013 ,ILO & EFC( .
.)2011 ,ILO & MOMT ;2017 ,EHRC ;2018 ,SHRM
التحــرش الجنســي هــو شــكل مــن أشــكال التمييــز والعنــف القائــم علــى النــوع
ّ
لفظيــاً
أو
أي فعــل ذي طبيعــة جنســية ســواء كان
االجتماعــي الــذي ينطــوي علــى ّ
مرحــب بــه
مرئيــاً و/أو مكتوبــاً  ،إمــا صريحــاً أو ضمنــاً  ،ويكــون غيــر
إيمائيــاً أو
ـدياً أو
ّ
ّ
جسـ ّ
ّ
وغيــر مرغــوب فيــه ويجعــل الشــخص يشــعر باإلهانــة أو الترهيــب.
تكــرار أحــد تلــك األفعــال غيــر ملــزم العتبــاره تحرشــاً جنســياً  .يكفــي أن يحــدث الفعــل أو
ـؤدي أفعــال التحـ ّـرش الجنســي إلــى
التصــرف لمـ ّـرة واحــدة حتــى يعتبــر تحرشــاً جنســياً  .تـ ّ
عواقــب وخيمــة علــى الضحايــا إمــا مــن خــال ( )1التأثيــر علــى الوضــع الوظيفــي الحالــي
ـتقبلية أو ( )2عبــر خلــق بيئــة معاديــة.
وآفــاق العمــل المسـ
ّ
ً
وفقا لما يلي:
التحرش الجنسي
يمكن تلخيص أنواع
ّ
فعــا مــن
• مقايضــة .عندمــا يرتكــب المديــر أو المشــرف أو الزميــل أو المــرؤوس
ً
الضحيــة معيــاراً التخــاذ قــرارات متعلقــة
التحــرش الجنســي ،وتكــون اســتجابة
أفعــال
ّ
ّ
بالتوظيــف ،أو الترقيــة ،أو المكافــأة .علــى ســبيل المثــال ،الحرمــان مــن الترقيــة عنــد
لتحــرش المديــر.
رفــض االمتثــال
ّ
•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 جــزءاً مــن ثقافــة العمــل وتخلــق
بيئــة عمــل غيــر آمنــة لألشــخاص موضــوع التعليقــات.
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التحــرش ليــس الجنــس ،بــل هــو فــي األســاس ممارســة للســلطة والســيطرة
محــور
ّ
ّ
والموظفيــن ،والمديــر
التحــرش بيــن صاحــب العمــل
علــى الضحيــة .ويمكــن أن يحــدث
ّ
ّ
والموظفيــن ،واألقــران ،والموظــف والمــرؤوس ،والزبــون والموظــف.
التحــرش الجنســي بيــن أشــخاص مــن نفــس الجنــس أو مــن الجنــس
يمكــن أن يحــدث
ّ
اآلخــر .ونظــراً للهيــاكل االجتماعيــة والثقافيــة الحاليــة فــي لبنــان التــي ّ
تولــد ديناميكيــة
ســلطة غيــر متســاوية بيــن الرجــال والنســاء ،فــإن النســاء هــن األكثــر تعرضــاً للتحــرش
الجنســي .علمــا بــأن هــذا ال يعنــي أنــه مــن الغيــر الممكــن أن يتعــرض الرجــال للتحـ ّـرش
للتحرش
الجنســي .ولذلــك فعلــى الشــركات تهيئــة بيئــة آمنــة تتيــح ألي شــخص يتعـ ّـرض
ّ
الجنســي أن ّ
يبلــغ عــن األمــر.
اإلضافيــة الناتجــة
يتعيــن علــى أصحــاب العمــل أن يفهمــوا طبقــات الهشاشــة
كذلــك
ّ
ّ
الجندريــة عنــد معالجــة
والهويــة
الجنســي،
والميــول
والجنــس،
العــرق،
عوامــل
عــن
ّ
حــاالت التحـ ّـرش الجنســي ،قــد يواجــه األفــراد المنتمــون إلــى األقليــات عقبــات أكبــر فــي
التبليــغ عــن المضايقــة.
تحرشــاً جنسـ ّـياً  ،أن يكــون ذلــك الفعــل غيــر
مــن بيــن العوامــل األساســية العتبــار الفعــل ّ
وإمكانيــة أن يتســبب الرفــض بخــوف مــن التداعيــات لــدى
مرغــوب وغيــر مرحــب بــه،
ّ
الضحيــة ،وأن تشــعر األخيــرة باإلهانــة أو اإلســاءة.
ّ
عدة ،منها:
التحرش في أماكن العمل
يمكن أن يأخذ
ً
أشكاال ّ
ّ
التحـ ّـرش الجســدي :اتصــال جســدي غيــر مرحــب بــه مثــل التربيــت ،الوقــوف بمالصقــة
شــخص مــا أو علــى مســافة قريبــة جــداً منــه ،وحـ ّ
ـلية بجســده ،لمســه
ـف األعضــاء التناسـ ّ
و /أو قرصــه ،معانقتــه.
التحـ ّـرش اللفظــي :التعليقــات غيــر المرحــب بهــا علــى جســم شــخص مــا والصفــارات
والنــكات الجنســية و /أو التعليقــات ذات الطبيعــة الجنســية ،الشــتائم التــي تتضمــن
المتكــررة غيــر المرحــب بهــا علــى المظهــر.
تعابيــر جنســية ،التعليقــات
ّ
التحــرش اإليمائــي :إيمــاءات جنســية غيــر مرغــوب بهــا مثــل التحديــق ،واإليمــاءات
ّ
التــي تتضمــن تلميحــات جنســية.
التحـ ّـرش البصــري :عــرض المــواد اإلباحيــة ،وإرســال بريــد الكترونــي بمحتــوى جنســي،
وإرســال رســومات ذات محتــوى جنســي.
عنــد التعامــل مــع حــاالت التحـ ّـرش الجنســي ،مــن المهــم أن يفهــم أصحــاب العمــل أن
التجــارب الفرديــة للتحــرش الجنســي تختلــف مــن شــخص آلخــر ،وبالتالــي يجــب معالجــة
كل تجربــة علــى حــدة.
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باختصار...
التحــرش الجنســي هــو شــكل مــن أشــكال التمييــز والعنــف القائــم علــى أســاس
الجنــدر.
التحــرش الجنســي غيــر مرحــب وغيــر مرغــوب بــه ويجعــل الشــخص يشــعر باإلهانــة أو
الترهيــب.
يمكن أن يكون التحرش الجنسي شفهياً أو جسدياً أو إيمائياً أو مرئياً و /أو مكتوباً .
محــور التحـ ّـرش ليــس الجنــس ،بــل هــو فــي األســاس ممارســة للســلطة والســيطرة
علــى الضحيــة.
يجــب مراعــاة تقاطــع العــرق والجنــدر والميــول الجنسـ ّـية 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.
يتــم فيهــا تنفيــذ الوظائــف والمهــام
أي مســاحة
ّ
عبــارة مــكان العمــل يعنــي ّ
المتعلقــة بالعمــل.

مكان العمل وحدوده
عنــد وضــع سياســات للمواجهــة التحــرش الجنســي فــي مــكان العمــل ،مــن المهــم
تعريــف حــدود مــكان العمــل الــذي يمتــد إلــى مــا وراء المكتــب .قــد يتضمــن مــكان
العمــل أي مســاحة ّ
تنفــذ فيهــا الوظائــف والمهــام المتعلقــة بالعمــل مثــل مســاحات
االجتماعــات والمؤتمــرات ونزهــات العمــل واألماكــن التــي تقــام فيهــا األحــداث
المتعلقــة بالعمــل و /أو مبانــي العمــاء.
التحــرش التــي تحــدث خــارج ســاعات العمــل،
ويتعيــن علــى الشــركة مواجهــة حــوادث
ّ
ّ
والتــي قــد يرتكبهــا صاحــب العمــل أو المشــرف أو الزميــل أو المــرؤوس ،وذلــك بســبب
تأثيــر هــذه األفعــال علــى الضحيــة خــال ســاعات العمــل.
التحــرش
مــن المهــم أيضــاً تحديــد الشــخص الــذي يخضــع للحمايــة بموجــب سياســة
ّ
الجنســي التــي تتبعهــا الشــركة .ويشــمل ذلــك الموظفيــن المتفرغيــن وغيــر المتفرغين
والمتدربيــن والمتطوعيــن والمتقدميــن للوظائــف والمستشــارين خــال عملهــم فــي
الشــركة .كمــا يجــب حمايــة العمــال األجانــب فــي شــركات القطــاع الخــاص ،والذيــن
يعملــون علــى أســاس تعاقــدي ،أو علــى أســاس دوام جزئــي أو علــى أســاس التفــرغ.

10

ّ
التظلم
إجراءات
التحــرش الجنســي بموجــب
يتعيــن علــى أصحــاب العمــل تحديــد آليــات للتبليــغ عــن
ّ
ّ
السياســة التــي تتبعهــا الشــركة .يمكــن للموظفيــن الذيــن يقعــون ضحايــا للتحــرش
الجنســي ،إمــا اللجــوء إلــى التبليــغ الرســمي أو التبليــغ غيــر الرســمي وفقــاً لسياســة
كيفيــة إنشــاء آليــات تبليــغ ،ضمــن
الشــركة .نقــدم أدنــاه مزيــداً مــن اإلرشــادات حــول
ّ
ّ
كل قنــاة مــن القنــوات المتاحــة .نرفــق مخططــاً ّ
يلخــص إجــراءات التظلــم لمزيــد مــن
الوضــوح.
للتحــرش
المواجهــة :قبــل التبليــغ ،قــد يرغــب الموظــف/ة الــذي /التــي ت/يتعــرض
ّ
الجنســي فــي أماكــن العمــل ،بمعالجــة القضيــة مباشــرة مــع الجانــي مــن خــال إعالمــه
إمــا شــفهياً أو كتابيــاً بــأن الفعــل غيــر مقبــول وغيــر مرغــوب بــه ،ويجــب أن يتوقــف.
يتعيــن
فــي كلتــا الحالتيــن ،مــن المهــم توثيــق تفاصيــل المواجهــة ونتائجهــا .ولكــن
ّ
علــى أصحــاب العمــل أن يفهمــوا أن المواجهــة ال تكــون ممكنــة فــي بعــض الحــاالت،
خصوصــاً حيــن تكــون ديناميكيــات القــوة غيــر متســاوية بيــن الطرفيــن (أي فــي الحــاالت
الضحيــة
التــي يكــون فيهــا مرتكــب التحــرش هــو المشــرف أو المديــر) ،وعندمــا تخــاف
ّ
ّ
أن الضحايــا ال
يتعيــن علــى أصحــاب العمــل
مــن انعكاســات التبليــغ .وبالتالــي،
التأكــد مــن ّ
ّ
بأنهــم مجبــرون علــى معالجــة هــذه المســألة مــع الجانــي مباشــرةً.
يشــعرون ّ
معرفــة السياســات :علــى أصحــاب العمــل التأكــد مــن أن الموظفيــن يفهمــون آليــات
التبليــغ المتوفــرة داخــل الشــركة .مــن الضــروري توضيــح هــذه اآلليــات بشــكل مفهــوم
الداخليــة
اإلعالميــة
التحــرش الجنســي ،عنــد التوظيــف ،وفــي المــواد
أثنــاء تدريبــات
ّ
ّ
ّ
التــي تســلط الضــوء علــى سياســة الشــركة الغيــر المتســامحة مــع التحـ ّـرش الجنســي.
ّ
ّ
التظلــم المتبعــة،
التأكــد مــن معرفــة الضحايــا بإجــراءات
مختصــون :بهــدف
موظفــون
ّ
مدربيــن
التحــرش الجنســي ،يمكــن اللجــوء إلــى موظفيــن
وسياســة الشــركة حــول
ّ
ّ
التحــرش .يمكــن للضحايــا اللجــوء إلــى هــؤالء الموظفيــن،
ومعينيــن لمعالجــة حــاالت
ّ
ّ
وتزويدهــم بتفاصيــل حــول الحــادث ،والبحــث عــن مزيــد مــن التفاصيــل حــول سياســة
الشــركة المتبعــة فــي هــذا الصــدد ،ومناقشــة النتائــج المرغوبــة إضافــة إلــى الخطــوات
التاليــة التــي ينبغــي اتخاذهــا .يمكــن للموظــف المعيــن أن يكــون موظفــاً للمــوارد
البشــرية أو مديــراً أو موظفــاً مــن اختيــار الشــركة.
التحــرش علــى الضحايــا ،وانعكاســه علــى حالتهــم
إطــار زمنــي :بالنظــر إلــى تأثيــر
ّ
ّ
داً
ـاً
ـاراً
ـد للتبليــغ .قــد يــؤدي وضــع إطــار
المعنويــة،
يفضــل ّأل تضــع الشــركة إطـ زمنيـ محـ ّ
زمنــي إلــى خلــق أعبــاء غيــر ضروريــة وضغــوط علــى الضحايــا .يمكــن ألصحــاب العمــل
ألن ذلــك يســاعد الشــركة فــي مواجهتهــا علــى
تشــجيع التبليــغ الفــوري عــن الحــوادثّ ،
أي وقــت كان ،وأن
ـي
ـ
ف
،
ـد
ـ
الج
ـل
ـ
محم
ـى
ـ
عل
ـذ
ـ
يؤخ
الفــور؛ ومــع ذلــك ،فــإن التبليــغ يجــب أن
ّ
ّ
يجــري التعامــل معــه وفقــاً لسياســة الشــركة.
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التحــرش ،و ّ
يبلــغ
الشــهود :فــي بعــض الحــاالت ،قــد يشــهد طــرف ثالــث علــى حادثــة
ّ
المدربيــن عــن الموضــوع .عنــد تلقــي الشــكوى ،علــى الموظفــون
الموظفيــن
ّ
المعينــون طلــب اللقــاء مــع الضحيــة لجمــع مزيــد مــن التفاصيــل حــول الحادثــة ،وإبــاغ
الضحيــة بسياســة الشــركة الخاصــة بالتحـ ّـرش الجنســي ،وتقديــم المزيــد مــن التفاصيــل
حــول إجــراءات التظلــم المعتمــدة.
عــدم الكشــف عــن الهويــة :يمكــن اتخــاذ القــرار بالحفــاظ علــى ســرية هويــة الشــخص
ّ
المبلــغ هــو الضحيــة أو
الــذي يبلــغ عــن حادثــة التحـ ّـرش الجنســي كمجهــول ،ســواء كان
ـاء علــى طلبــه.
طــرف ثالــث .ويتخــذ هــذا القــرار ســواء لحمايــة المبلــغ مــن االنتقــام ،أو بنـ ً
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التبليغ غير الرسمي
للتحــرش الجنســي اللجــوء إلــى قنــوات غيــر
يمكــن للموظفيــن الذيــن يقعــون ضحايــا
ّ
رســمية ،أو لرغبتهــم بإيجــاد ّ
حــل أو
بقنــوات
رســمية للتبليــغ ،إن لــم يرغبــوا بالمــرور
ّ
يتعيــن علــى الشــركة إيضــاح
تســوية بشــكل غيــر رســمي ،أو ألســباب أخــرى .عندهــا
ّ
التحــرش
مكافحــة
حــول
سياســتها
مفصــل فــي
آليــات التبليــغ غيــر الرســمي بشــكل
ّ
ّ
الجنســي ،وأن تشــارك هــذه الآلليــات مــع الموظفيــن.
يتطلــب التبليــغ الغيــر الرســمي أن ّ
ّ
الضحيــة أحــد الموظفيــن المعينيــن والمدربيــن
تبلــغ
ّ
ّ
المختصيــن داخــل الشــركة عــن الحــادث .يمكــن أن يكــون الشــخص المعيــن موظفــأ ً فــي
ّ
المــوارد البشــرية ،و /أو مديــراً و /أو موظفــاً مــن اختيــار الشــركة.
ّ
عنــد ّ
الموظفيــن المعنييــن اتبــاع
تلقــي شــكوى غيــر رســمية ،يجــب علــى
اإلجــراءات التاليــة:
• توثيــق الحــادث بالتفصيــل كتابـ ً
والموقــع ،ومــا إلــى
ـة بمــا فــي ذلــك التاريــخ والوقــت
َ
ذلــك ،وفهــم النتائــج المرجــوة مــن قبــل الضحيــة.
• النقاش مع الضحية حول الطرق المحتملة للتعامل مع الحادث.
• اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة 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.
ّ
يتطلــب األمــر امتــداد مراقبــة بيئــة العمــل علــى فتــرة زمنيــة معينــة لضمــان
قــد
انتقاميــة.
تبعــات
أي
الضحيــة
تواجــه
أال
ولضمــان
المتخــذة
القــرارات
تنفيــذ
ّ
علــى أصحــاب العمــل الحــرص علــى تدريــب عــدد مــن الموظفيــن علــى معالجــة قضايــا
ّ
موظــف
التحـ ّـرش الجنســي ،مــن أجــل إتاحــة المجــال أمــام الضحايــا مجــال اللجــوء إلــى
يختارونــه ويرتاحــون للحديــث معــه .وهــذا مــن شــأنه أيضــاً أن يمنــع التأخيــر فــي معالجــة
ّ
ّ
الموظفيــن المدربيــن ألي
موظفــي المــوارد البشــرية ،أو أحــد
القضيــة فــي حــال غيــاب
ّ
ســبب مــن األســباب .مــن المهــم أيضــاً األخــذ بيــن االعتبــار التــوازن بيــن الجنســين ضمــن
فريــق الموظفيــن المدربيــن حــول الموضــوع.
ً
قنــاة غيــر مالئمــة لمعالجــة
فــي حــاالت كثيــرة ،قــد يكــون التبليــغ غيــر الرســمي
الضحيــة أو المشــرف عليهــا.
المتحــرش مديــر
التحــرش ،وخاصــة فــي حــال كان
ّ
ّ
ّ
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التبليغ الرسمي
يمكــن لضحايــا التحـ ّـرش الجنســي اختيــار القنــوات الرســمية للتبليــغ ،ويفتــرض أن تكــون
ّ
الموظفيــن.
تعمــم علــى
مفصلــة بوضــوح فــي سياســة الشــركة الداخليــة ،وأن
آليتهــا
ّ
ّ
التحــرش الجنســي للمــرور عبــر قنــوات التبليــغ غيــر الرســمية ،قبــل
ال يحتــاج ضحايــا
ّ
رســمياً  .بمجــرد تقديــم تقريــر رســمي ضــد مرتكــب الجريمــة ،يصيــر إجــراء
التبليــغ
ّ
تحقيقــات رســمية ملزمــاً .
يمكــن رفــع التقاريــر الرســمية مباشــرة مــن قبــل الضحيــة ،أو إحالتهــا مــن قبــل موظــف
يتعيــن علــى إدارة المــوارد
معيــن إلــى إدارة المــوارد البشــرية .فــور تقديــم الشــكوى،
ّ
البشــرية إجــراء تحقيــق ،أو تعييــن لجنــة تحقيــق داخليــة تتألــف مــن ثالثــة أشــخاص
ّ
ّ
ّ
موظفيــن
البشــرية ،أو خبــراء خارجييــن ،أو
موظفــي المــوارد
األقــل ،ســواء مــن
علــى
ّ
ـرية .مــن الضــروري ضمــان التــوازن بيــن
ـ
البش
ـوارد
ـ
الم
إدارة
ـم
ـ
تختاره
ـركة
ـ
الش
ـل
ـ
داخ
مــن
ّ
الجنســين فــي اللجنــة ،وفــي حــال وجــود ثــاث أعضــاء فقــط ،يفضــل أن يكــون ثلثــي
ويتعيــن أن يخضــع أعضــاء اللجنــة إلــى التدريــب المناســب الــذي
األعضــاء مــن النســاء.
ّ
للمهمــة المنوطــة بهــم.
يؤهلهــم
ّ
بمجرد بدء التحقيق ،ستحتاج اللجنة /الفرد الذي يجري التحقيق إلى:
التحرش الجنسي إلجراء مقابلة مع أعضاء اللجنة /المحقق.
• دعوة ضحية
ّ
• دعوة المشتبه به بارتكاب الجريمة إلجراء مقابلة مع أعضاء اللجنة /المحقق.
المقدمة حول الحادث من قبل الضحية والمشتبه به.
• عرض وجهات النظر
ّ
التحــرش الجنســي لــكل مــن الضحيــة
حــول
الشــركة
تتبعهــا
التــي
• شــرح السياســة
ّ
كيفيــة ســير التحقيــق.
والمشــتبه بــه ،وشــرح
ّ
• إجراء مقابلة مع أطراف ثالثة (شهود).
• توثيــق الحــادث كتابــة بمــا فــي ذلــك التفاصيــل المتعلقــة بالتاريــخ والوقــت والمــكان
والوتيــرة إن تكـ ّـرر
التحرش الجنسي قد وقع بالفعل
• تحديد ما إذا كان حادث
ّ
• كتابــة تقريــر عــن الحــادث يشــمل توصيــات بشــأن اإلجــراءات المقترحــة لمعالجــة
المســألة ،وســبل إنصــاف الضحايــا.
• إبالغ الطرفين بنتائج التحقيق.
• ضمان تنفيذ التوصيات.
• الحفاظ على السرية طوال عملية التحقيق.
ّ
انتقامية قد تحدث.
أي تبعات
التأكد من حماية ضحية
•
ّ
ّ
التحرش الجنسي من ّ
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ّ
ـمية عــن التحـ ّـرش
يترتــب علــى أصحــاب العمــل تحديــد إطــار زمنــي للبـ ّ
ـت بالتبليغــات الرسـ ّ
الجنســي فــي مــكان العمــل .علــى المــوارد البشــرية حمايــة ضحيــة التحـ ّـرش الجنســي
مــن االنتقــام خــال فتــرة التحقيــق .فــي بعــض الحــاالت ،قــد يقــرر المحققــون تعليــق
بالتحــرش ،إلــى حيــن االنتهــاء مــن التحقيــق .وســيكون علــى
خدمــات المشــتبه بــه
ّ
أي طــرف ثالــث أو شــهود يشــاركون فــي التحقيــق مــن
إدارة المــوارد البشـ ّ
ـرية حمايــة ّ
االنتقــام أثنــاء التحقيــق وبعــده.
ّ
ـرية إبــاغ الطرفيــن بالقــرار والتوصيــات النهائيــة ضمــن إطــار
يتولــى
إداريــو المــوارد البشـ ّ
ّ
محــدد بعــد إنهــاء التحقيــق .مــن المهــم أخــذ طلبــات الضحيــة بعيــن االعتبــار
زمنــي
ّ
ـد
الضحيــة
عنــد التوصيــة بتدابيــر لمعالجــة الحادثــة .وهــذا مــن شــأنه دعــم
ّ
ّ
معنويــاً والحـ ّ
مــن أثــر الحــادث عليهــا .بعــد انتهــاء التحقيــق ،مــن الضــروري وضــع آليــات رصــد مــن
قبــل المــوارد البشــرية لضمــان حســن ســير العمــل.
التحــرش قــد
عمــا إذا كانــت واقعــة
توصــل لجنــة التحقيــق إلــى قــرار ّ
ّ
فــي حــال عــدم ّ
ّ
يتعيــن علــى المحقفيــن رفــع توصيــات بشــأن اإلجــراءات التــي يجــب
حدثــت بالفعــل أم ال،
ّ
ـدد تلــك التوصيــات تبعــاً لــكل حالــة علــى حــدة.
اتخاذهــا لضمــان حســن ســير العمــل .تحـ ّ
علــى ســبيل المثــال ،إن كان المشــتبه بــه زميـ ًـا فــي نفــس الدائــرة ،قــد تقــرر الشــركة
نقــل الضحيــة إلــى قســم آخــر لتفــادي شــعورها بعــدم االرتيــاح للتواصــل اليومــي مــع
المشــتبه بــه .قــد تقــرر الشــركة أيضــاً مراقبــة ســلوك المشــتبه بــه خــال فتــرة زمنيــة
معينــة مــن أجــل الحفــاظ علــى بيئــة عمــل آمنــة.
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باختصار...
كمرجعيــة فــي مــكان العمــل للراغبيــن بالحصــول علــى
تعييــن موظفيــن مدربيــن
ّ
إرشــادات أو توجيــه عنــد وقــوع حــادث التحــرش الجنســي.
وضع إجراءات رسمية وغير رسمية للتبليغ.
إنشاء لجنة تحقيق لمعالجة الشكاوى الرسمية.
ضمان أن:
• يكــون الموظفــون علــى درايــة بسياســة التحــرش الجنســي المتبعــة فــي الشــركة
ّ
وأنهــم يفهمونهــا.
• يفهم الموظفون تعريف التحرش الجنسي.
• تكون آليات اإلبالغ واضحة ومتاحة أمام الموظفين.

التدابير التأديبية
ّ
المحقــق  /اللجنــة اتخــاذ اإلجــراءات
عنــد إثبــات حــدوث التحـ ّـرش الجنســي ،يتعيــن علــى
ـرية ،بمــا يتماشــى مــع سياســة الشــركة
التأديبيــة وإيــكال تنفيذهــا إلدارة المــوارد البشـ ّ
الداخليــة حــول التحـ ّـرش.
ّ
ـاء علــى شــدة الحالــة ،ومع مراعــاة طلبــات الضحية
ـ
بن
ـة
ـ
التأديبي
ـراءات
ـ
اإلج
ـة
ـ
طبيع
ر
وتقـ ّـر
ّ
ً
أثنــاء التحقيــق ،وباالســتناد إلــى التحذيــرات /اإلجــراءات التأديبيــة الســابقة التــي يمكــن
أن تكــون قــد اتخــذت ضــد التحـ ّـرش ،وعوامــل أخــرى تبعــاً 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.
التحــرش الجنســي خطيــرة جــداً  ،مــا يحتــم اتخــاذ قــرار بإقالــة
قــد تكــون بعــض حــاالت
ّ
أيضــاً
المتحــرش بحضــور ورشــات عمــل
يلتــزم
أن
المهــم
ومــن
الجانــي علــى الفــور.
ّ
التحــرش الجنســي .كمــا يستحســن اتخــاذ تدابيــر لمراقبــة بيئــة العمــل
تدريبيــة حــول
ّ
وضمــان ســير المهــام اليوميــة بشــكل طبيعــي ،مــع حمايــة الضحيــة مــن االنتقــام.
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يتعيــن علــى إدارة المــوارد البشــرية تعويــض الموظفيــن الذيــن يقعــون ضحايــا للتحــرش
ّ
ً
الجنســي عــن أي خســائر مــروا بهــا ،وفقــا لسياســة التحـ ّـرش التــي تتبعهــا الشــركة .على
يتوجــب ترقيتــه إلــى
ســبيل المثــال ،إذا خســرت الضحيــة فرصــة للترقيــة نتيجــة التحـ ّـرش،
ّ
ّ
المســتحق.
المركز

باختصار...
للمتحرش تبعاً لشدة الحالة.
تقرر اإلجراءات التأديبية
ّ
ّ
يجــب أخــذ طلبــات الضحايــا أثنــاء التحقيــق بعيــن االعتبــار ،عنــد وضــع اإلجــراءات
التأديبيــة.
التأكد دائماً 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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التحرش
الوقاية من
ّ
كمــا أشــرنا أعــاه ،فــإن حــوادث التحـ ّـرش الجنســي مكلفــة علــى الشــركات والموظفيــن
ـد مــن بنــاء ثقافــة تعـ ِّـزز بيئــة عمــل آمنــة ،ووضــع
علــى حــد ســواء .وبنــاء علــى ذلــك  ،ال بـ ّ
ّ
للتدخــل وتدريبــات لمكافحــة التحـ ّـرش الجنســي.
آليــات
يمكــن ألصحــاب العمــل بــذل مجهــود للوقايــة مــن التحـ ّـرش فــي شــركتهم ،وهنــا
اقتراحــات يمكنهــم النظــر فيهــا:
• تقييــم فهــم الموظفيــن للتحــرش الجنســي فــي مــكان العمــل .قــد يتطلــب ذلــك
إجــراء اســتطالع علــى مســتوى الشــركة مــن شــأنه أن يســاعد أصحــاب العمــل علــى
تقييــم فهــم الموظفيــن لمــا يشــكل تحرشــاً جنســياً فــي مــكان العمــل ،وتصميــم دورات
تدريبيــة مالئمــة الحتياجــات الموظفيــن.
• شــرح سياســة الشــركة حــول التحـ ّـرش الجنســي بوضــوح للموظفيــن ،فــي مرحلــة
التعييــن ،أو فــي مــواد التواصــل الداخليــة للشــركة.
كمــا يمكــن أيضــاً عــرض منشــورات وملصقــات توضــح صرامــة الشــركة فــي عــدم
التســامح مــع أفعــال التحـ ّـرش الجنســي ،إضافــة إلــى تفاصيــل االتصــال للتبليــغ.
مــن العبــارات التــي مــن الممكــن اســتخدامها:
التحرش الجنسي بالكامل»،
«[شركتنا] ترفض
ّ
ومذال فإنه
«إذا كان الفعل ذا طبيعة جنسية ،غير مرغوب فيه ،مهيناً  ،مسيئاً ،
ً
يعتبر تحرشاً جنسياً  .أبلغ اآلن عبر القنوات التالية «
«ال تردد /تخاف من أن ّ
التحرش الجنسي عندما تراه».
تبلغّ .بلغ عن
ّ
التحــرش الجنســي،
قــد تقــوم الشــركات أيضــاً بحمــات لزيــادة الوعــي حــول تعريــف
ّ
التحــرش الجنســي بشــكل أفضــل
وتقديــم أمثلــة لمســاعدة الموظفيــن علــى تحديــد
ّ
عنــد حدوثــه.
• ﺗﻧﻔﯾذ ﺗدرﯾﺑﺎت ﻣﻧﺗظﻣﺔ حــول اﻟﺗﺣرش اﻟﺟﻧﺳﻲ .بــأن ينظــم أصحــاب العمــل تدريبــاً
علــى التحـ ّـرش الجنســي لموظفــي المــوارد البشــرية ،ولألفــراد المعينيــن كمرجعيــات
داخليــة لمعالجــة هــذه الحــوادث .كمــا يحتــاج قســم المــوارد البشــرية إلــى إجــراء تدريــب
علــى التحـ ّـرش الجنســي لموظفيــه وإدارييــه ،علــى أســاس ســنوي .يمكــن أن يتبــع ذلــك
تدريبــاً ملحقــا بعــد ســتة أشــهر.
يمكــن أن تلجــأ الشــركة إلــى الخبــراء لتدريــب موظفــي المــوارد البشــرية بشــأن التحـ ّـرش
تقــدم «المؤسســة العربيــة للحريــات والمســاواة» ( )AFEالدعــم لمنظمــات
الجنســي.
ّ
القطــاع الخــاص المهتمــة بتنفيــذ ورش تدريــب حــول التحـ ّـرش الجنســي.
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• وضــع تقريــر ســنوي عــن التحـ ّـرش الجنســي فــي مــكان العمــل .بإمــكان الشــركة
ّ
المبلــغ عنهــا ،باإلضافــة إلــى
إصــدار تقريــر ســنوي يبــرز عــدد حــاالت التحـ ّـرش الجنســي
نجاحــات الشــركة فــي معالجــة حــاالت التحــرش الجنســي المبلــغ عنهــا مــن أجــل التأكيــد
علــى جديــة الشــركة بشــأن معالجــة التحـ ّـرش .ويمكــن أن يتضمــن التقريــر أيضــاً إحصاءات
التحــرش الجنســي فــي مــكان العمــل ،وأثــره علــى الضحايــا ،ويمكــن إرفــاق
حــول
ّ
سياســة الشــركة تجــاه التحـ ّـرش الجنســي بالتقريــر.
• اتبــاع اإلدارة ســلوكيات تتخــذ كقــدوة مــن قبــل الموظفيــن .يمكــن للمــدراء أيضــاً
ـواء
إظهــار ســلوكيات ال تتســامح مــع التمييــز والتحـ ّـرش الجنســي فــي مــكان العمــل سـ ً
فــي االجتماعــات أو مــن خــال التفاعــل مــع الموظفيــن أو الزبائــن.
التحــرش الجنســي بيــن
• تكليــف موظفيــن بالترويــج لسياســة الشــركة ضــد
ّ
زمالئهــم .يمكــن للموظفيــن المعينيــن أيضــاً أن يصبحــوا مرجعــاً عندمــا يريــد أقرانهــم
البحــث بشــكل غيــر رســمي عــن مزيــد مــن التفاصيــل حــول سياســة التحـ ّـرش الجنســي
وإجــراءات التظلــم فــي الشــركة.
عنــد تنفيــذ مــا ورد أعــاه ،مــن المهــم التأكيــد علــى أن التحـ ّـرش الجنســي يرتبــط أكثــر
بديناميكيــة الســلطة ،وممارســة الســيطرة علــى الضحيــة ،أكثــر مــن ارتباطــه بالجنــس.
ـد مــن األخــذ باالعتبــار المفاهيــم االجتماعيــة والثقافيــة المحيطــة بالعالقــات بيــن
وال بـ ّ
يتضمــن الدليــل
والمراجــع،
القــراءات
مــن
للمزيــد
اللبنانــي.
الســياق
داخــل
الجنســين
ّ
ملحقــاً 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.
ّ
تتولــى حاليــاً منصــب مديــرة البرامــج «الرابطــة اللبنانيــة لســيدات األعمــال» (،)LLWB
ـاً
اللبنانيــة.
ـق
ـ
المناط
ـف
ـ
مختل
ـي
ـ
ف
ـ
اقتصادي
ـرأة
ـ
الم
ـن
ـ
تمكي
ـى
ـ
عل
ـل
ـ
تعم
ـة
ـ
جمعي
ـي
ـ
وه
ّ
عملــت الكاتبــة ســابقاً
قــوة – »Knowledge is Power
كمنســقة لمشــروع «المعرفــة ّ
ّ
 )(KIPحــول 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 والتحـ ّـرش الجنســي ،وحملــة توعيــة وطنيــة
حــول التحـ ّـرش ،وورشــة عمــل تدريبيــة للشــركات الصغيــرة والمتوســطة حــول صياغــة
التحــرش الجنســي.
سياســات مكافحــة
ّ
عملــت محيدلــي أيضــاً فــي مشــاريع مختلفــة مــع القطــاع العــام ،ومــع المنظمــات
الدوليــة فــي القطــاع اإلنســاني .تحمــل بكالوريــوس فــي إدارة األعمــال والمــوارد
البشــرية ،وشــهادة فــي علــم النفــس مــن الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت .كمــا كانــت
مؤسســة ورئيســة «نــادي عــدم التمييــز» فــي الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت عــام
ِّ
ـاد فــي الجامعــة يرفــع الوعــي حــول قضايــا التمييــز المتعلقــة بالجنــدر،
ـ
ن
أول
ـو
ـ
وه
،2013
ٍ
الجنســانية ،اإلعاقــة ،والعــرق.

للحريات والمساواة
العربية
عن المؤسسة
ّ
ّ
ّ
منظمــة تدعــم الجماعــات والمنظمــات
للحريــة والمســاواة ()AFE
العربيــة
المؤسســة
ّ
ّ
األهليــة 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
المعرفيــة وإنشــاء مواقــع إلنتــاج المعرفــة فــي اللغــة العربيــة .ويجمــع مركــز المــوارد
ّ
ـوياً علــى انتــاج
ـ
س
ـل
ـ
للعم
ـن
ـ
والباحثي
ـن
ـ
واألكاديميي
ـطين
ـ
الناش
ـن
ـ
بي
ـانية
ـ
والجنس
ـة
الجندريـ
ّ
المعرفــة حــول الجنــدر والجنســانية فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.
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