
قانون التحرش الجنيس
دليل املوظفني يف والية واشنطن

يُعد التحرش الجنيس أحد أشكال التمييز الجنيس غري القانوين الذي يتضمن محاوالت للتقرب الجنيس غري مرحب بها، وطلبات للحصول عىل خدمات جنسية، وغري ذلك من السلوك اللفظي أو 

الجسدي القائم عىل الجنس. والتحرش الجنيس هو انتهاك للقانون الفيدرايل وقانون الوالية.

هناك نوعان من التحرش الجنيس:

يجب معاملة الجميع باحرتام يف العمل

Washington State Office of the Attorney General )مكتب املحامي العام لوالية واشنطن(

 (360) 753-6200

www.atg.wa.gov

ميكن أن يكون أصحاب العمل مسؤولني عن وقوع حوادث التحرش الجنيس إذا مل يتبنوا السياسات الالزمة ويطبقوها من أجل:

توفري اإلجراءات الالزمة للموظفني الذين تعرضوا للتحرش الجنيس لإلبالغ عن شكواهم؛ 	 

إجراء تحقيق شامل ورسيع يف شكاوى التحرش الجنيس؛ 	 

اتخاذ إجراءات فورية وفعالة للقضاء عىل حدوث املزيد من حوادث التحرش الجنيس يف مكان العمل.	 

بيئة العمل العدائية

حوادث التحرش املتكررة أو الشديدة لدرجة أنها تتعارض مع قدرتك عىل أداء وظيفتك. يجب أن يكون السلوك موجًها إليك بسبب جنسك، وميكن أن يتضمن تعليقات أو نكات غري مرحب بها أو ذات إيحاءات جنسية أو 

قامئة عىل أساس الجنس؛ أو طلبات املواعيد العاطفية غري املرحب بها واملتكررة؛ أو اإليحاءات املشينة؛ أو اللمس بطريقة غري الئقة؛ أو عرض املواد اإلباحية.

1

املقايضة

التحرش الذي يحدث عندما يطلب منك املرشف أو املدير خدمات جنسية مقابل الحصول عىل مزايا وظيفية، مثل الرتقية أو زيادة الراتب أو فرص التطوير الوظيفي أو املشاريع الخاصة أو املزايا األخرى املتعلقة بعملك.

2

 ما هو 

 التحرش

الجنيس؟

 املتطلبات املنوطة 

بأصحاب العمل

إذا كنت شاهًدا عىل تعرض موظف آخر للتحرش الجنيس، أو تعرضت أنت نفسك للتحرش الجنيس، فيجب عليك اتخاذ واحد أو أكرث من اإلجراءات التالية: 

(أ) إبالغ املتحرش أو املرشف املسؤول عنه بأن هذا السلوك امليسء غري مرحب به. 

(ب) اإلبالغ فوًرا عن الحادث (الحوادث) إىل اإلدارة أو قسم املوارد البرشية.

(ج) اإلبالغ عن حادثة التحرش إىل الوكاالت الحكومية التالية:

Washington State Attorney General’s Office (مكتب املحامي العام لوالية واشنطن)، www.atg.wa.gov/have-civil-rights-complaint أو االتصال عىل الرقم: 1-800-551-4636  	 

 	www.hum.wa.gov/discrimination-complaint ،(لجنة حقوق اإلنسان بوالية واشنطن) Washington State Human Rights Commission

 	 www.eeoc.gov/employees/charge.cfm ،(لجنة تكافؤ فرص العمل األمريكية) U.S. Equal Employment Opportunity Commission

ماذا ينبغي عيلَّ 

أن أفعل إذا 

 شهدت حادثة تحرش 

جنيس أو تعرضت لها 

شخصًيا؟

يتم توفري ورقة املعلومات هذه كمصدر للتثقيف العام، وليست بغرض تقديم مشورة قانونية من أي نوع.


