


يعد من مسئولياتك كصاحب عمل الحفاظ على مكان عمل خالي من 
التحرش، وال يعد ذلك ضمن التزامك القانوني فقط، ولكنه أيًضا مفيد من 

الناحية ا�قتصادية. غياب آلية بالغ نظام ونظام تحقيق فى حالة حدوث تحرش في 
مكان العمل سيكلف الشركة خسائر متعددة  نتيجة النخفاض الروح المعنوية 
للموظفين، ا�نتاجية المنخفضة، مستوى منخفض لرضاء العمالء با§ضافة إلى 

الدعاوى القضائية.

تعد الوقاية هي السالح ا�كثر فعالية في التصدي للتحرش الجنسي حيث يوجد 
العديد من الخطوات التي يمكن اتباعها لتقليل احتمالية حدوث التحرش 

الجنسي في مكان عملك، فمن الممكن أن تكون غير قادر على اتباع كل 
الخطوات المذكورة أدناه، ولكن يجب عليك اتباع أكبر عدد ممكن منهم:

خريطة التحرش (www.harassmap.org) هي مؤسسة مصرية رائدة وحائزة على عدة جوائز وتعمل على إنهاء التقبل 
المجتمعي للتحرش الجنسي في مصر. وقد أطلقت برنامج وطني لبناء القدرات بهدف دعم الشركات في تطوير، واعتماد، و 

تنفيذ سياسة فعالة ضد التحرش الجنسي.

من خالل االنضمام  لمبادرة الشركات ا�منة؛ لن تعزز مؤسستك با�دوات الالزمة لمنع وتقليل ضرر التحرش الجنسي فقط 
ولكن ستكون جزء من مبادرة وطنية كبيرة تؤيد التدريب ا§جباري لموظفى جميع الشركات للقضاء على التحرش الجنسي 

في مصر. 

يجب أن يتضمن دليل العاملين الخاص بشركتك سياسة أو لوائح متعلقة برفض التحرش الجنسي داخل مكان 
العمل فيجب أن تتضمن هذه السياسة ما يلى:

o   تعريف التحرش الجنسي.
o   ا§قرار بعدم التسامح مع التحرش الجنسي.

o   وضع إجراءات واضحة لتقديم شكاوى التحرش الجنسي.
o  االقرار بالقيام بالتحقيق في كافة شكاوى التحرش الجنسي المقدمة.

o  االقرار بمعاقبة أو طرد المتحرشين إذا ُثبت إدانتهم.
o  االقرار بعدم  التهاون مع أي شخص ُيرهب من يقدم شكوى تحرش جنسي.

حيث يتم عقد دورات تدريبية للعاملين على 
ا�قل مرة في العام. في هذه الدورات سيتم 

تعريف الموظفين بمفهوم التحرش 
الجنسي، وتوضيح حق الموظفين في مكان 
عمل خالي من التحرش الجنسي، ومراجعة 

إجراءات الشكوى المقدمة ، وتشجيع 
العاملين على استخدامها.

 فيتم عقد دورات تدريبية منفصلة 
للمشرفين والمديرين على ا�قل مرة في 
العام.  على أن تتناول هذه الدورات تعريف 

المشرفين والمديرين بمفهوم التحرش 
الجنسي وتوضيح كيفية التعامل مع 

الشكاوى المقدمة.

نبذة عن مبادرة
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العالمات التجارية للشركات ا�منة
يتم استخدام العالمات التجارية لخلق صور مميزة في أذهان العمالء من أجل مساعدة الشركة  على التميز  في السوق 

والتواصل والتفاعل مع احتياجات عمالئهاوذلك عن طريق االنضمام للشركات اÌمنة ، حيث سيكون من حق الشركة استخدام 
العالمة التجارية للشركات اÌمنة في حمالت التسويق والدعاية.

سيقوم برنامج الشركات اÌمنة بالترويج لشركاؤه كنماذج قيادية في المجتمع. وسيتم تحقيق ذلك من خالل حملة وطنية 
لعرض مساهمات الشركاء ا§يجابية في المجتمع في مجال محاربة التحرش الجنسي وتشجيع ا�خرين على عدم التسامح 

مع التحرش الجنسي ونهج منهج الشركاء ا�وائل.

البرامج
توفر خريطة التحرش أنظمة مختلفة لدعم وتمكين الشركات با�دوات الالزمة لمنع وتقليل ضرر التحرش الجنسي:

     تصبح صاحب عمل مفض:
فيحرص الباحثون عن عمل على العمل 
لديك، بل ويتمنون ذلك. باالضافة  إلى   
اكتسابك لوالء موظفيك الموهوبين 

طوال حياتهم المهنية.
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     تصبح عالمة تجارية مفضلة: 
فيقوم العمالء باختيارك من ضمن 

العالمات التجارية ذات المسئولية 
المجتمعية. عن طريق االنضمام 

للشركات اÌمنة، ستصبح العالمة 
التجارية لدى العمالء والمستهلكين 
هى المرتبطة باتخاذ موقف إيجابى 

بالتصدى للتحرش الجنسي.

2

    حماية عملك: عن طريق الوقاية أو التوعية عن جرائم التحرش الجنسي في أماكن العمل سيتجنب صاحب العمل 
تهديد سمعة مؤسستك و تعريضها للمسائلة.
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مبادرة الشركات ا�منة - أجندة 
ورشة العمل ا¢ساسية (١٢٠ دقيقة)

مراعاة لجدول أعمالك المزدحم تقدم المبادرة تدريب مكثف مدته ١٢٠ دقيقة فقط. 
سوف يأتي فريق خريطة التحرش إلى مكان عملك ويقدم للموظفين نظرة عامة 
سريعة عن سياسة الشركات ضد التحرش الجنسي، وأمثلة على أشكال التحرش 

الجنسي، وتقديم نصيحة عن ا�ماكن التي يمكن اللجوء لها عند الحاجة إلى 
المساعدة، وتوفير العديد من المطبوعات.

 الجلسة ا¢ولى: عرض عن مالمح التحرش الجنسي في أماكن العمل
 (٣٠ دقيقة)

    حقائق أساسية: إحصائيات وسياسات
     التعريف

     ا�نواع: ا�فعال التي يمكن أن تمثل التحرش الجنسي في مكان العمل
     المناقشات

 الجلسة الثانية: كيفية التصرف عند حدوث التحرش الجنسي (١٥ دقيقة)
     إبالغ صاحب العمل

     تقديم شكوى
     أين تجد الدعم؟

     المناقشات

الوقت

 التقديمات وأهداف ورشة العمل (١٥ دقيقة)١٠:٠٠
     عن خريطة التحرش

     عن مبادرة الشركات اÌمنة

     التوقعات، وا�مال، والمخاوف
     أهداف ورشة العمل

١٠:١٥ - ١٠:٤٥

١٠:٤٥ استراحة (١٥ دقيقة)

١١:٠٠ - ١١:١٥

 الجلسة الثالثة: كيف يمكنك التصرف في حالة مشاهدة تحرش جنسي أو 
عند إبالغك (٣٠ دقيقة)

     سياسة التصعيد الداخلية: إجراءات لمنع الترهيب 

     فوائد السياسة التصعيدية

     كيفية جمع المعلومات ( مقابلة صاحب الشكوى ، المتهم، والشاهد متضمًنا أسئلة لكل   منهم

     المسئوليات المجتمعية للشركة
     مناقشات

١١:١٥ - ١١:٤٥

 الملخص وتقييم التدريب  (١٥ دقيقة)
     الملخص و المهام الرئيسية

     كيف يمكنك المساهمة في محاربة التحرش الجنسي في مجتمعك؟

     تقييم التدريب

١١:٤٥ - ١٢:٠٠

الجلسة



 نقدم برامج تدريبية وندوات متخصصة بشكل مستمر لدعم تخصصات 
الشركات المختلفة والقطاعات الحيوية في مكافحة التحرش الجنسي 

في مصر من خالل:

  ورشة عمل للتصدى ومنع التحرش الجنسي:
  دليل للمشرفين والمديرين.

ورشة عمل للتصدى ومنع التحرش الجنسي:      
دليل لمديرين الموارد البشرية.   

مكافحة التحرش الجنسي في القطاع الطبي. مكافحة        
التحرش الجنسي في قطاع السياحة.  

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل معنا عبر البريد االلكتروني:
safe.areas@harassmap.org


