وزارة العمل

دليل إرشادي
لمكافحة العنف والتحرش الجنسي في أماكن العمل
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أوالً :مقدمة

تم وض ع ع ع ع ع ع ع هذا الدليل حماية لحقوق العاملين بالقطاع الخاص وفقا للمعايير األخالقية العالية

وصع ع ع ع ع ع ععو إلى معايير العمل الالئق الوطنية والدولية وهذا الجهد تبذله و ازرة العمل بالتعاون م

المؤس عسععات ات العالقة لترسععي أس ع
ملى أساس العرق او الدين او الجن

الممارسععات الجيدة ومبادئ العدالة والمسععاواة ومدا التمييز

او النوع ا جتمامي.

يسععر أحكاا هذا الدليل ملى جمي العمال الخاضعععين ألحكاا قانون العمل األردني رقم( )8لسععنة
 1996وتعديالته و لك في أماكن العمل  ,و يعتبر جزءا

المصادق مليه بموجب المادة ( )55من قانون العمل .

يتج أز من النظاا الداخلي للمؤس ع ع عسع ع ععة

ثاني ًا :أهداف الدليل

يهدف الدليل اإلرشاد إلى ما يلي:
 توعية أص ع ععحاب العمل والعمال ومفتش ع ععي العمل بمفهوا العنف والتحرش الجنس ع ععي في أماكن
العمل وأشكاله وآلية التعامل معه لضمان بيئة ممل أمنة و ئقة ومناسبة للعمل.
 ا رتقاء بالسلوكيات العامة في بيئة العمل لمكافحة العنف و التحرش .
 إرساء المعايير األخالقية و آداب العمل والقيم المهنية العالية في بيئة العمل .
ثالثاً :تعريفات
 تعريف العنف في أماكن العمل
فهععو كل فعععل قائععم ملععي أساس مدوانععي ومععن المحتمععل أن يترتععب مليععه ا
او جنسععي او قانونععي او اقتصععاد او اجتمامي.

بدنععي او نفسععي

التحرش الجنسي
 تعريف
ّ
يمكن تعريف التحرش الجنسي بأنه أقوال وأفعال وإيماءات تخرج من نطاق اللياقة العامة وتصدر

من أشخاص يقصدون من وراءها استمالة اآلخرين ليمارسوا معهم سلوكا جنسيا وقد يتم لك
بالتهديد أو ا بتزاز أو التخويف ،مما يعد تعديا فاضحا ملى حرية اآلخرين وكرامتهم.
3

شباط 2019

رابعاً :أشكال العنف والتحرش الجنسي في أماكن العمل
تتمثل أشكال العنف بما يلي:

 العنف الجسدي.
 العنف الجنسي.
 العنف اللفظي.

 العنف االقتصادي.

تتمثل أشكال التحرش الجنسي بما يلي:









المتفحص
النظر
ّ

التعبيرات الوجهية ذات االيحاءات الجنسية

النداءات ذات االيحاءات الجنسية
التعليقات المافية للحياء

المالحقة أو التتبع
التهديد والترهيب

استغالل السلطة الوظيفية.

خامساً :التزامات أصحاب العمل بمكافحة العنف والتحرش الجنسي
 .1خلق بيئة ممل امنة وصحية خالية من جمي اشكال العنف والتحرش الجنسي والتحريض واية
تصرفات اخرى مسيئة وفق معايير العمل الالئق.

 .2رف التوعية بهذا الدليل لضمان التزامهم بأخالقيات العمل.

 .3ضمان حماية العمال من العنف والتحرش في اماكن العمل من خالل اتخا ا جراءات
وا حتياطات الالزمة لتعزيز مبادئ مدا التمييز ملى اساس الجن

العرق أو المعتقدات الدينية ،و لك للحيلولة دون تعرض العمال أل
والتحرش الجنسي في مكان العمل.

 .4ضمان حرية ابداء ال أر
المختلفة.

او النوع ا جتمامي أو

شكل من اشكال العنف

والتعبير من قبل العمال دون تعرضهم للعنف والتحرش بأشكاله

 .5احتراا الحياة الخاصة للعمال دون التعرض لهم والتدخل بمراسالتهم الشخصية مما قد يعرضهم
للعنف او التحرش

 .6ان يكفل حق العمال بالتظلم أو الشع ععكوى من ا منف او تحرش تعرض ع عوا له و لك وفق احكاا
قانون العمل والتشريعات السارية بهذا المجال.

 .7ابالغ الجهات الرسمية با حادث قد يتعرض له العمال مبني ملى العنف أو التحرش الجنسي.
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 .8ضمان حرية العمال بممارسة المعتقدات الدينية دون تعرضهم

شكل من اشكال العنف.

 .9في حال توفير صاحب العمل لسكن للعمال يجب ضمان مدا تعرضهم للعنف والتحرش

 .10يجب ملى صاحب العمل اتخا التدابير الالزمة لفصل سكنات العمال الذكور من ا ناث.

سادساً :التزامات العمال بمكافحة العنف والتحرش الجنسي
 .1الحرص ملى ا لماا بمفاهيم العنف والتحرش الجنسي واشكاله واجراءات العالج والوقاية منها.

 .2تجنب السلوكيات غير المرغوب بها والتي قد تشكل تحرش جنسي سواء جسد أو لفظي او ايماء
أو ايحاء ات طاب جنسي.

 .3الحرص ملى احتراا خصوصية العمال واصحاب العمل وا متناع من استغالل اية معلومات تتعلق
بحياتهم الخاصة بقصد ا ساءة او التهديد او ا بتزاز.

 .4تقديم شكوى أو تظلم في حال التعرض

شكل من اشكال العنف أو التحرش الجنسي.

 .5مدا ا فصاح من اية معلومات أو بيانات قد تعرض العامل او العاملة للعنف الجسد او اللفظي.

سابعاً :التزامات مفتشي العمل بمكافحة العنف والتحرش الجنسي
 .1ا لماا الجيد بمفاهيم العنف والتحرش الجنسي واشكاله في اماكن العمل.

 .2المعرفة الشاملة بأحكاا قانون العمل والتشريعات التي تحمي متعرضي العنف والتحرش الجنسي.

 .3اتخا ا جراءات الفورية بحماية من يتعرض للعنف أو التحرش الجنسي من خالل استخداا صالحياته
كضابطة مدلية وابالغ الجهات المعنية بذلك.

ثامناً :اإلجراءات العالجية او الوقائية للعنف والتحرش الجنسي في أماكن العمل
 توفير آلية فعالة للشكاو في حال تعرض احد الموظفين للعنف والتحرش في مكان العمل ،ملى ان
يتم مراماة المعايير التالية:
 الحفاظ ملى سرية الشكوى وخصوصية المشتكي.
 مراماة رغبة الضحية بحل المسألة باية طريقة يرضى بها
 تحديد المدة الزمنية التي يجب اتخا ا جراءات بها من تاري وقوع الحادثة.
 اتخا ا جراءات التأديبية وفق ئحة الجزاءات والعقوبات المصادق مليها من و ازرة العمل.
 تضمين النظاا الداخلي للمؤسسة بأحكاا تتعلق بحماية العمال من العنف والتحرش الجنسي في
مكان العمل وان تتضمن ئحة الجزاءات والعقوبات التي يمكن ايقامها ملى مرتكب المخالفة.
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 امالن من سياسات حماية ووقاية العمال من العنف والتحرش الجنسي.
 نشر التوعية بين العمال حول مخاطر العنف والتحرش الجنسي في مكان العمل واهمية مكافحتها.
 ان يقوا مفتش العمل بالحفاظ بإبالغ الرئي
بشكل سر

المباشر بأ حالة تنطو ملى منف أو تحرش جنسي

تخا اإلجراءات المناسبة لذلك.

تاسعاً :دور نقابات أصحاب العمل والعمال
 في أماكن العمل:
 المطالبة بجو آمن للنساء والرجال في مكان العمل وفي االجتماعات والنشاطات.-

التنسيق مع أصحاب العمل لتقديم خدمات استشارية لضحايا العنف والتحرش الجنسي.

-

رفع مستوى الوعي لدى العمال بخصوص العنف والتحرش الجنسي في أماكن العمل من خالل
الدورات التدريبية وورش العمل.

-

تدريب المسؤولين النقابيين حول هذه الظاهرة ،والعمل على التنسيق مع أصحاب العمل لمعالجة
الشكاوى والعمل على حلها.

 مع أصحاب العمل:
-

ضمان شمول اتفاقيات العمل الجماعية مع أصحاب العمل على مكافحة العنف والتحرش الجنسي
في أماكن العمل.

-

االتفاق على االجراءات الواجب اتخاذها من قبل أصحاب العمل والعمال لمكافحة العنف
والتحرش الجنسي.

-

ضمان قيام أصحاب العمل على رفع الوعي لدى العمال على قضايا العنف والتحرش الجنسي
وفق االتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية.

عاش اًر :المرجعية القانونية

 )1قانون العمل األردني

إن قانون العمل األردني لعاا  1996وتعديالته نص ملى ا متداء الجنسع ع ع ع ع ع ععي و لك في المادة

( )29الفقرة (أ )6/من القانون ملى أنه “:يحق للعامل أن يترك العمل دون إش ع عععار م إحتفاظه
بحقوقه القانونية من إنتهاء الخدمة وما يترتب له من تعويض ععات مطل وض ععرر و لك إ ا إمتدى

صع ععاحب العمل أو من يمثله مليه في أثناء العمل أو بسع ععببه و لك بالضع ععرب أو التحقير أو بأ

شكل من أشكال اإلمتداء الجنسي المعاقب مليه بموجب أحكاا التشريعات النافذة المفعول”.
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فيما نص ع ع ع ع ع

الفقرة (ب) من نف

المادة ملى أنه “ :إ ا تبين للوزير وقوع إمتداء من صع ع ع ع ععاحب

العمل أو من يمثله بالضععرب أو بممارسععة أ شععكل من أشععكال اإلمتداء الجنسععي ملى العاملين
المستخدمين لديه ،فله أن يقرر إغالق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة ،و لك م مراماة أحكاا

أ تشريعات أخرى نافذة المفعول”.
 )2قانون العقوبات

لم يذكر قانون العقوبات األردني لعاا  1960وتعديالته مصطلح “التحرش الجنسي” بشكل
صريح ،إ أن هنالك مددا من الجرائم منصوص مليها في القانون وتدخل في إطار التحرش

الجنسي ،وهي جريمة المداعبة المنافية للحياء ،وجريمة الفعل المناف للحياء ،وجريمة الفعل

المناف للحياء في األماكن العامة .وتم بموجب التعديالت األخيرة ملى قانون العقوبات ماا
 2017تشديد العقوبة ملى هذه الجرائم وتوسي نطاق تطبيقها.

فقد تم تشديد العقوبة ملى جريمة المداعبة بصورة منافية للحياء وبحد أدنى الحب
نص المادة  305ملى أنه “ :يعاقب بالحب

مدة

سنة ،حيث

تقل من سنة كل من دامب بصورة منافية

للحياء  -1 :شخصا لم يكمل الثامنة مشرة من ممره ك ار كان أو أنثى.

 -2شخصا ك ار كان أو أنثى أكمل الثامنة مشرة من ممره دون رضا”.

كما شددت العقوبة ملى جريمة الفعل المنافي للحياء وتوس في تعريفها ،وأصبح
تنص ملى أنه “:يعاقب بالحب

مدة

المادة 306

تقل من ستة أشهر كل من مرض فعال منافيا للحياء أو

وجه أ عبارات أو قاا بحركات غير أخالقية ملى وجه مناف للحياء بالقول أو الفعل أو الحركة
أو اإلشارة تصريحا أو تلميحا بأ وسيلة كان

متى وق اإلمتداء ملى :

 -1شخص لم يكمل الثامنة مشرة من ممره .

 -2شخص كر كان أو أنثى أكمل الثامنة مشرة من ممره دون رضا”.

وتم

مضامفة مقوبات مرتكبي جريمتي المداعبة والفعل المناف للحياء إ ا كانوا من األصول

أو المحارا أو لهم سلطة شرعية أو قانونية ،أو في حال كان المجني مليه ك ار أا أنثى
المقاومة بسبب مجز جسد أو نقص نفسي أو أستعمل معه أسلوب الخداع .كما
مقوبة الحب

في حال التكرار .ونص

مليها فيحرا من هذه الو ية”

يستطي

يجوز تبديل

المادة  285ملى “وإ ا كان للجاني و ية ملى المجني

وتنص المادة ( 306مكررة) التي تم إضافتها للقانون ملى أنه “:

 -1تضامف العقوبات المنصوص مليها في المادتين ( )305و ( )306من هذا القانون في

أ من األحوال التالية:

أ -إ ا كان الفامل أحد األشخاص المشار إليهم في المادة ( )295من هذا القانون.
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ب -إ ا كان المجني مليه أحد األشخاص المشار إليهم في المادة ( )297من هذا القانون.
ج -إ ا إقترفها شخصان فأكثر -2 .في حال التكرار

يجوز تبديل مقوبة الحب

المحكوا

بها في الجرائم المشار إليها في الفقرة ( )1من هذه المادة بالغرامة”.
احدى عشر  :كلمة ختامية
تأمل و ازرة العمل ان يساهم هذا الدليل بتحقيق معايير العمل الالئق في بيئة العمل وإرساء معايير
أخالقية وا رتقاء بالسلوكيات العامة في بيئة العمل لمكافحة العنف والتحرش الجنسي وترسي اس

الممارسات الجيدة والحاكمية الرشيدة وتعزيز مبادئ الشفافية ومدا التمييز ملى اساس العرق او

الدين او الجن

او النوع ا جتمامي.

وكل الشكر ألعضاء لجنة إعداد الدليل كالً من :
مسامد األمين العاا للشؤون الفنية
السيد مبدهللا الجبور
مدير مديرية التفتيش المركز

السيد منور أبو الغنم

مدير مديرية مالقات العمل

السيد مدنان الدهامشة

مديرية الشؤون القانونية

د .ممر العرايشي

السيدة سهاا العدوان

مديرية السياسات والتعاون الدولي

السيد مد البطاينة

ممثل غرفة صنامة ممان

ممثل ا تحاد العاا لنقابات العمال

د .احمد الشوابكة

ممثل المركز الوطني لحقوق اإلنسان

السيد محمد الحلو

والشكر موصول لكل من ساهم بابداء الرأي والمشورة إلعداد هذا الدليل و نخص بالذكر:
السيد طارق أبو قامود

مشروع العمل األفضل –األردن

السيد محمد خير ارشيد

مدير مديرية السياسات والتعاون الدولي

د.إيمان العكور
مي

مدير مديرية ممل المرأة

مديرية السياسات والتعاون الدولي

النعيمي
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