ﻁﺭﻱﻕﺓ ﺕﻕﺩﻱﻡ
ﺵﻙﻭﻯ

ARABIC

SEXUAL HARASSMENT

ﺍﻝﺕﺡﺭﺵ ﺍﻝﺝﻥﺱﻱ

ﻩﻝ ﺃﻥﺍ ﺏﺡﺍﺝﺓ ﺇﻝﻯ ﺕﻕﺩﻱﻡ ﺵﻙﻭﻯ ﺩﺍﺥﻝﻱﺓ ﺡﻭﻝ ﺏﻱﺉﺓ ﺍﻝﻉﻡﻝ
ﺍﻝﻉﺩﺍﺉﻱﺓ ﻕﺏﻝ ﺕﻕﺩﻡﻱ ﺏﺍﻝﺵﻙﻭﻯ ﺇﻝﻯ ﺍﻝﺵﻉﺏﺓ؟

َ
ﺃﻥﺕ

ﻝﺯﻡ ﺏﺕﻕﺩﻱﻡ ﺵﻙﻭﻯ ﺩﺍﺥﻝﻱﺓ ﻕﺏﻝ ﺕﻕﺩﻱﻡ ﺵﻙﻭﺍﻙ ﺇﻝﻯ
ﻍﻱﺭ ُﻡ

ﻥﻭﺹﻱﻙ َ
َ
ﺏﺫﻝﻙ ؛ ﻑﻕﺩ ﺍﺱﺕﻕﺭﺕ ﺍﻝﻡﺡﺍﻙﻡ ﻉﻝﻯ ﺃﻥﻩ ﻑﻱ
ﺍﻝﺵﻉﺏﺓ ،ﻭﻝﻙﻥﻥﺍ
ﻅﻝ ﺏﻉﺽ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ،ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻱﻕﻡ ﺍﻝﻡﻭﻅﻑ ﺏﺇﺥﻁﺍﺭ ﺭﺏ ﺍﻝﻉﻡﻝ،

ﺝﻥﺱﻱﺍًﻑﻝﻥ
،
ﻉﺍﺩﻱﺓ
ﻉﺍﻝﺝﺓ ﺍﻝﺏﻱﺉﺓ ﺍﻝ ُﻡ
ُ

ﻱﺥﺽﻉ ﺭﺏ ﺍﻝﻉﻡﻝ ﻝﻝُﻡﺱﺍءﻝﺓ ﺍﻝﻕﺍﻥﻭﻥﻱﺓ.

ﺇﺫﺍ ﻙﻥﺕ ﺕﻉﺕﻕﺩ َ
ﺏﺃﻥﻙ ﺕﻉﺭﺽﺕ ﻝﺕﺡﺭﺵ ﺝﻥﺱﻱ،
ﻑﻡﻥ ﺙﻡ ﻱُ َ
ﺍﻝﺕﻕﺩﻡ ﺏﺵﻙﻭﻯ ﺇﻝﻯ
ﻡﻙﻥﻙ
New York State Division of Human Rights

ُ
ﺡﺭﻡ ﺍﻝﺙﺃﺭ
َ
ﺏﺕﻕﺩﻱﻡ ﺵﻙﻭﻯ ﺩﺍﺥﻝﻱﺓ ﺇﻝﻯ ﺭﺏ
ﺕﻕﺩﻱﻡﻙ ﺍﻝﺵﻙﻭﻯ ﻝﻝﺵﻉﺏﺓ؛ ﻭﺇﺫﺍ ﺵﻉﺭﺕ َ
َ
ﺃﻥﻙ ﺽﺡﻱﺓ
ﺍﻝﻉﻡﻝ ﻭ  /ﺃﻭ
ﺍﻥﺕﻕﺍﻡ ،ﻑﺱﻱﺕﻉﻱﻥ ﻉﻝﻱﻙَ
ً
ﺝﻥﺱﻱﺍ  ،ﻑﻩﻝ
ﺏﻱ
ﺃﻥﺍ ﻑﺕﺍﺓ؛ ﺇﺫﺍ ﻕﺍﻡﺕ ﻑﺕﻱﺍﺕ ﺃﺥﺭﻱﺍﺕ ﺏﺍﻝﺕﺡﺭﺵ ّ

ﻱﺝﺏ ﺕﻕﺩﻱﻡ ﺍﻝﺵﻙﻭﻯ ﺇﻝﻯ ﺍﻝﺵﻉﺏﺓ ﻑﻱ ﻍﺽﻭﻥ ﺱﻥﺓ
ﻡﻥ ﺍﻝﻡﻡﺍﺭﺱﺓ ﺍﻝﺕﻡﻱﻱﺯﻱﺓ ﻡﻭﺽﻉ ﺍﻝﺵﻙﻭﻯ .ﻝﻡﺯﻱﺩ

ﻱﻡﻙﻥﻥﻱ ﺕﻕﺩﻱﻡ ﺵﻙﻭﻯ؟

َ
ﻡﻥﺯﻝﻙ
ﺏﺃﻕﺭﺏ ﻡﻙﺕﺏ ﺇﻕﻝﻱﻡﻱ ﺇﻝﻯ

ﺃﻭ ﻡﻙﺍﻥ َ
ﻉﻡﻝﻙ؛

ﻱ َ
ﺃﻭ ُ
ﻡﻙﻥﻙ
ﻩﻝ ﺡﺍﺩﺙ ﻭﺍﺡﺩ ﻑﻕﻁ ﻡﻥ ﺍﻝﺱﻝﻭﻙ ﺍﻝﺝﻥﺱﻱ ﺍﻝﻍﻱﺭ ُﻡ

ﻱﻉﺕﺏﺭ ﺕﺡﺭﺵﺍً
ﺝﻥﺱﻱﺍً ،ﻭﻱﻡﻙﻥﻥﻱ ﺕﻕﺩﻱﻡ ﺵﻙﻭﻯ؟
ﻝ ُ

ٍ

ﻕﺩ ﻱﻙﻭﻥ ﺡﺍﺩﺙ ﻭﺍﺡﺩ ﻑﻕﻁ ﻙﺍﻑﻱﺍً ﻝﻝﻭﺹﻭﻝ ﺇﻝﻯ ﻡﺱﺕﻭﻯ ﺍﻝﺕﺡﺭﺵ

َ
ﺍﺱﺕﻥﺍﺩﺍً ﺥﻁﻭﺭﺓ ﻩﺫﺍ ﺍﻝﺡﺍﺩﺙ؛ ﻭﻱﺵﺕﺭﻁ
ﻭﺫﻝﻙ ﺇﻝﻯ
ﺍﻝﺝﻥﺱﻱ،
ً
ً
ﺕﻑﺵﻱﺍ
ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻑﺇﻥ
ﺍﻝﻕﺍﻥﻭﻥ ﺃﻥ ﻱﻙﻭﻥ ﺍﻝﺱﻝﻭﻙ ﺥﻁﻱﺭﺍ ﻭ/ﺃﻭ ُﻡ ،

ﺃﻙﺩﺕ ﺍﻝﻡﺡﺍﻙﻡ ﺃﻱﺽﺍً
ﺕﺡﺭﺵﺍً
ﺝﻥﺱﻱﺍً ﻭﻡﻉ َ ،
ﻉﻝﻯ ﺃﻥﻩ ﻱﻡﻙﻥ
ﺫﻝﻙ
؛
ﺍﻉﺕﺏﺍﺭ ﺡﺍﺩﺙ ﻭﺍﺡﺩ ﺥﻁﻱﺭ ﺏﻡﺙﺍﺏﺓ ﺕﺡﺭﺵ ﺝﻥﺱﻱ؛ ﻭﺱﻭﺍء ﻙﺍﻥ

ANDREW M. CUOMO, GOVERNOR
ONE FORDHAM PLAZA
BRONX, NEW YORK 10458
(718) 741-8400
WWW. DH R . NY.GOV

ﻩﺫﺍ ﺍﻝﺡﺍﺩﺙ ﻑﺭﺩﻱﺍ ﺃﻭ ُﻡ
ﺍﻝﺡﻕ ﻑﻱ ﺕﻕﺩﻱﻡ
ِ
ﻡﺱﺍﻉﺩﺕﻙ.
ﺵﻙﻭﺍﻙ؛ ﻑﻕﺩ ﺕﻙﻭﻥ ﺍﻝﺵﻉﺏﺓ ﻕﺍﺩﺭﺓ ﻉﻝﻯ
ِ
ِ

www.dhr.state.ny.us

التحرش الجنسي سلوك
غير مشروع

َ
تعرضك
بعض الخطوات التي يمكنك القيام بها في حال
للتحرش الجنسي:

•

التحدث إلى رئيسك المباشر
	إذا كان المُتحرش هو الرئيس المباشر ،تحدث إلى من
يرأسه؛ احتفظ بمذكرات بشأن هذا االتصال بما في ذلك

•

التواريخ ،وطبيعة الحوار ،والمتابعة إن وجدت.

•

		
إعداد تقرير بالسلوك العدواني
قم بإعداد تقرير عن هذا السلوك وقدمه إلى رب عملكَ
من خالل مسؤول العمل اإليجابي ،أو مدير شؤون
الموظفين ،أو مسؤول تكافؤ فرص العمل ،أو مُمثل
االتحاد ،أو أي شخص آخر مُعين للتعامل مع شكاوى
التحرش الجنسي؛ احتفظ بمذكرات بشأن هذا االتصال
بما في ذلك التواريخ ،وطبيعة الحوار ،والمتابعة
إن وجدت.

•

احتفظ بدفتر يوميات
	دوِّن ما يحدث لك ،بما في َ
ذلك األسئلة المباشرة،
وأنماط المضايقة ،وأسماء الشهود ،احتفظ بأية خطابات
أو بطاقات أو بريد إلكتروني مُرسل َ
إليك ،احتفظ بكال
اليوميات والمذكرات في مكان آمن ،يُفضل في المنزل.

•

اسأل اآلخرين
	اكتشف من اآلخرين الذين يعملون بالقرب من المُتحرش
أو معه عمّا إذا كانوا قد تعرضوا للمضايقات من قبل،
أو عمّا إذا كانوا يعرفون شخصاً ما قد تعرض للمضايقة
من قبل.
رغم انه من المُستحسن أن تقوم باتخاذ اإلجراءات الموصى
بها أعاله ،إال أن بإمكانك التقدم بشكوى إلى شعبة حقوق
اإلنسان حتى لو لم تقم باتخاذ هذه الخطوات.

•
•

تحرش لفظي على شكل نمط من األسئلة أو

التحرش الجنسي ممنوع ومحرم بموجب قانون حقوق

التعليقات الجنسية.

اإلنسان بوالية نيويورك ،و الباب السابع من قانون الحقوق

تالمس جسدي غير مالئم أو ضروري.
عرض الصور والرسوم الخليعة.

المدنية االتحادية لعام  ،1964والقوانين المحلية المختلفة بصفته
تمييزاً على أساس الجنس؛ وقد يحدث هذا السلوك غير
المشروع في العمل أو السكن أو المؤسسات التعليمية أو أماكن
تقديم الخدمات العامة؛ وعلى أي حال نرى أن التحرش الجنسي

طلبات الخدمات الجنسية ،والسلوكيات الجنسية الجريئة

في معظم األحيان يحدث بأماكن العمل.

غير المرغوب فيها ،وغيرها من السلوكيات اللفظية أو
الجسدية ذات الطابع الجنسي تُشكل تحرشاً جنسياً غير قانوني في
الحاالت اآلتية:

•
•

التحرش الجنسي بمكان العمل
قد يكون التحرش الجنسي عبارة عن سلوك لفظي أو

إذا اشترط الخضوع إلى مثل هذا السلوك

جسدي جرئ ،أو عبارات جنسية صريحة ،أو مُالحظات

(بشكل صريح أو ضمني) للحصول على الوظيفة.

تمييزية قد تسيء أو قد تكون بغيضة بالنسبة للمُتلقي ،ومن

إذا استخدم الخضوع لهذا السلوك أو رفضه كأساس التخاذ

األمثلة على َ
ذلك:

القرارات التي تؤثر على توظيف المرء.

•

•

طلبات الحصول على خدمات جنسية ،والتي قد تكون

عندما يكون تأثير هذا السلوك أو الغرض منه هو

مصحوبة بتهديدات ضمنية أو علنية بشأن تقييم األداء

التدخل في أداء الفرد لعمله أو إيجاد بيئة عمل عدوانية أو

الوظيفي للفرد أو ترقيته.

مُهينة أو ترهيبية.

•

ضغوط خفية أو جلية من أجل أنشطة جنسية غير
مرغوب فيها.

