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 التعريفاتأوالً :

ضوابط الحماية من التعديات السلوكية مجموعة من اإلجراءات والمتطلبات التي يجب على المنشأة االلتزام بها بهدف صيانة  -1

 خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية وتعزيز القيم والقواعد األخالقية في بيئة العمل 

طرف آخر ، ومن ذلك جميع أشكال االستغالل أو التهديد أو  دي السلوكي ) أو اإليذاء : جميع ممارسات اإلساءة من طرف علىتعال  -2

 رالتحرش أو االبتزاز أو اإلغراء أو التشاجر أو الشتم أو التحقير او اإليحاء بما يخدش الحياء أو تعمد الخلوة مع الجنس األخر أو إجبا

 ال التمييز جسديا أو لفظيا أو غير ذلك أي شخص إلى عالقة غير مشروعة حتى لو كان ذلك على سبيل المزاج أو أي شكل من أشك

 يتم استخدام التعريفات التالية في الشرح مفردات هذا القرار   -3

االستغالل كل فعل او قول يصدر من شخص تجاه آخر بغرض إلحاق الضرر بالشخص األخرى مستخدمة في ذلك ماله عليه من  -

 ير مشروعةسلطة أو مسؤولية أو عالقة معينة وذلك بهدف تحقيق مارب غ

التهديد كل فعل أو غول بصدر من شخص تجاه آخر ، من شأنه بث الخوف في نقل الشخص االخر من خطر يراد إيقاعه بشخصه أو   -

 - بما يملك أو بما له عالقة به ، ويقلب على الظن أن مصدر التهديد قادر على إيقاع به ، وذلك بهدف تحقيق مارب غير مشروعة  

 -    مدلول جلسي يصدر من شحم تجاه أي شحم در بمس جسده أو عرضه أو بخدش حياءه ذاتالتحرش : كل قول أو فعل أو إشارة 

التمييز : آي تفريق أو استبعاد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو األمل الوطني أو 

 من شأنه أبطال أو أضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في االستخدام أو المهنةاألصل االجتماعي ، ويكون 

التعدي الجسدي : أي فعل متعمد تجاه الشحم بالي الى اتصال جسدي يغري احداث اي نوع من أنواع الضرر الجسدي ، على سبيل  -

 المثال : الضرب أو الدفع أو الركل أو البصل أو ما يتشابه ذلته 

سبب أو الجارحة ، استخفاف ب البذيئةكات ، التعليقات ندي اللفظي : اي لفط سلبي يقال تجاه الشخص ، على سبيل المثال : الالتع -

، الشتم و السب أو اللعن ، األنماط الجنسية ، التهديد  بالصراخ، رفع الصوت  التحبيطالمظفر أو المهارة الوظيفية أو مستوى الذكاء 

حول عرق او دين أو مذهب ، أو جنسية أو خلفية عرفية ، أو ما  الئقةتعليقات غير  قطالاخريب الممتلكات ، بالقتل أو الضرب او ت

 شابه ذلك .

المشتكي هو الشخص الذي يقوم بتقديم شكوى إلي بالغ حول أي تعدي سلوكي في بيئة العمل ، وقد يكون هو المعتدى عليه بنفسه أو  -

 من شاهد أو اطلع على الحادثة 

 يعتبر من قبيل التعدي السلوكي المقصود أعاله ، ما يفي باستخدام أية وسيلة من وسائل االتصال سواء بالفعل ، أو القول ، أو الكتابة ،   -4

كال أشأو االثارة ، أو اإليحاء ، و الريم ، أو باستخدام الهاتف أو بالوسائل اإللكترونية األخرى أو أي وسيلة تواصل أخرى ، أو بأي شكل من 

 السلوك الذي يدل على ذلك 

 .تعتبر المساعدة و التستر على اإليذاء في حكم التعدي السلوكي -5
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 ً  اشكال التعديات السلوكية ثانيا

 التشاجر مع الزمالء ، أو مع الغير . .1

 قير.االعتداء على زمالء العمل بالقول ، أو اإلشارة ، أو باستعمال وسائل االتصال االلكترونية بالشتم و التح  .2

 4الجسدي على إمالء العمل ، أو على غيرهم بطريقة إباحية  باإليذاءاالعتداء  .3

لعمل ، أو المدير المسؤول ، أو أحد ، بأي وسيلة من وسائل االتصال االلكترونية على صاحب ا القولي، أو  الجسدي االعتداء  .4

 .الرؤساء اثناء العمل ، أو بسبيه 

 6مدلول جنسي يصدر من شحم تجاه أي شخص آخرا  ذاتالتحرش اكل مول أو فعل أو إشارة   .5

 زاز ، أو اإلغراء ، أو التهديد ، أو االبت االستغاللجميع أشكال   .6

 عالف، او  قوالا اإليحاء لألخرين بما يخدش الحياء  .7

 في أماكن العمل  االخرتعمد الخلوة مع الجنس  .8

 حة حتى لو كان ذلك على سبيل المزاإجبار أي شخص إلى عالقة غير مشروع  .9

 المساعدة أو التستر على االيذاء  .11

 ثالثاً المواد:

   المادة األولى:

حماية منشأة االلتزام بها بهدف ضوابط الحماية من التعديات السلوكية : مجموعة من اإلجراءات والمتطلبات التي يجب على ال -1

 .خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية 

أو  التهديد،اإليذاء ( : جميع ممارسات اإلساء من طرف على طرف أخر . ومن ذلك جميع أشكال االستقالل أو  )أوالتعدي السلوكي  -2

التحرش أو االبتزاز أو االغراء أو التشاجر أو الشتم أو التحضير أو اإليحاء بما يخدش الحياء أو تعمد الخلوة مع الجنس األخر أو أي 

شكل من أشكال التمييز ، جسديا أو لفظيا ذلك ، سواء بسبب الجنس أو نوع الجنس أو بغير ذلك . وتهدف أو تؤدي أو يحتمل أن تؤدي 

 أو جنسي او اقتصادي بالطرف األخر.ضرر جسدي أو نفسي إلى إلحاق 

 القرار:" يتم استخدام التعريفات التالية في شرح مفردات هذا  -3

الشخص اآلخر من خطر يراد إيقاعه  في نفسمن شانه بث الخوف  أخر،التهديد كل فعل او قول يصدر من شخص تجاه  -أ

وذلك بهدف تحقيق مآرب  به،لظن أن مصدر التهديد قادر على ايقاعه ويغلب على ا به،بشخصه أو بما يملك أو يما له عالقة 

 معينة

التحرش كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش  -ب

 .حياءه

نوع من أنواع  كل عمل متعمد من شخص تجاه شخص آخر يؤدي إلى اتصال جسدي يفرض إحداث أي الجسدي:التعدي -ج 

 الضرب أو الدفع أو الركل أو البصق أو استخدام األدوات الحادة أو ما شابه ذلك المثال:على سبيل  الجسدي،الضرر 

التعليقات المدينة أو الجارحة ، استخفاف  النكات، المثال،على سبيل  آخر،اللفظي كل قول سلبي بدر من شخص تجاه  التعدي-د 

، رفع الصوت بالصراخ ، الشتم أو السب أو اللعن ، األلفاظ الجنسية ،  التحيطالوظيفية أو مستوى الذكاء ، بسبب المطهر أو المهارة 

 ول جنس أو أون أو ما شابه ذلك او تخريبية الممتلكات ، اطالق تعليقات غير الئقة ح الضربةالتهديد بالقتل أو 

بطريقة غير عادلة ، مستخدما الشخص د دللك ماله عليه من  االستغاللر ل فعل أو قول يصدر من شخص تجاه أخ، وك لاالستغاله. 

 .معينة شخصية او متعلقة بالعمل ممارسةسلطة أو مسؤولية أو عالقة معينة وذلك بهدف تحقيق منفعة أو 
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نفسه تدى عليه بوقد يكون هو المع العمل،حول أي تعدي سلوكي بيئة  )بالغ(هو الشخص الذي يقوم بتقديم شكوى أو  المشتكي، .و 

 أو من شاهد أو اطلع على الحادثة .

باستخدام أية وسيلة من وسائل االتصال سواء بالفعل ، أو الفول ، أو الكتابة ،  قعيدي السلوكي المقصود أعاله ، مايعتبر من قبيل التع -4

أو اإلشارة ، أو اإليحاء ، أو الرسم ، أو باستخدام الهاتف ، أو بالوسائل اإللكترونية األخرى ، أو أي وسيلة تواصل أخرى ، أو باي 

 .شكل من أشكال السلوك الذي يدل على ذلك

و التستر على اإليذاء في حكم التعدي السلوكية للمنشآت الخيار في استخدام النماذج االسترشادية المصاحبة للضوابط ، أو من تعتبر المساعدة أ  -5

 إعداد نماذج خاصة بالمنشاة بما يتوافق مع أبرز العناصر الواردة في النماذج االسترشادية المصاحبة للضوابط .

 المادة الثانية:

 ل. تطبق هذه الضوابط على المنشآت الخاضعة لنظام العمل و حالة التعديات السلوكية التي تصدر من قبل العامل على صاحب العمل ، أو من قب1 

 جهعامل على آخر ، أو من قبل العامل على أي شخص آخر موجود مكان العمل ، أشاء العمل أو بسبية ، سواء كان في أوقات العمل الرسمي أو خار

 ، ويشمل ذلك : 

 مكان العمل بما في ذلك األماكن العامة والخاصة حيثما تتكل مكان عمل به. -أ

 

بس الفي األماكن التي يتلقى فيها العامل أجرا أو يأخذ استراحة أو يتناول وجبة طعام أو يستخدم المرافق الصحية ومرافق االشغال وتغيير الم -ب

 ذات الصلة بالعمل 

 ل والعودة منه .عتب التوجه إلى العم -ج

 د. خالل الرحالت أو السفر أو التدريب أو األحداث أو األنشطة االجتماعية ذات الصلة بالعمل

 خالل االتصاالت المرتبطة بالعمل ، التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -ه 

 لمختصة لعمل اإلجراءات النظامية الالزمة .حال كان المعتدي هو صاحب العمل ، فيكون التقدم بالشكوى للجهات الحكومية ا 2. 

 الوقاية والحماية العامة التي يجب أن تتخذها المنشأة

 :المادة الثالثة

عات ، ا. اتخاذ كافة التدابير الوقائية التي تمنع الخلوة بين الجنسين أثناء العمل ، ومن ذلك وضع لوحات إرشادية ، وضع إجراءات لعقد االجتم1 

 اتب وقاعات بيئة العمل ونشر التصاميم بين العاملين ، وغير ذلك تصميم توزيع مك

وسيلة  ي. توفير وسائل تقديم الشكوى وذلك من خالل موقع المنشأة اإللكتروني أو عبر البريد اإللكتروني، أو عبر المكالمات المسجلة ، أو عبر أ2

ارة هذه أخرى مناسبة ، لضمان وصول الشكوى في الوقت المناسب إلى الجهة المعنية بالمنشأة ) سواء اإلدارة المعنية أو األشخاص المعنيين بإد

 الضوابط وأي ضوابط أخرى نظامية ذات عالقة متوافقة مع األنظمة المحلية 

 وذج)نمإتاحة التقدم بالشكوى للمعتدى عليه أو من شاهد او اطلع على واقعة إيذاء لمدة اقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ وقوع التعدي السلوكي،  .3

 ( أ

ين من مغادرة مكان العمل لسبب معقول يعتقد أنه يشكل تهديدا وشيكا وخطيرة على أجسادهم او وضع إجراءات مناسبة تهدف لحفظ حق العامل. 4

 صحتهم أو حياتهم بسبب التعدي السلوكي، دون أن يترتب عليهم من ذلك عواقب ال مبرر لها.
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.في حفظ حق العامل المعتدى عليه ، خصوصا بعد ثبوت النقدي السلوكي حقه ، من أي ضرر يؤدي او أدى إلى حرمانه من أي ميزة من مميزات 5

ة في يعلية مثل الترقيات والمسافات والدورات التدريبية وغيرها . وكذلك ضمان إتاحة الوسائل المناسبة لمطالية العامل بحقوقه النظام المثبتهالعمل 

 . الشأنهذا 

.حفظ حق المعتدى عليه من غير العاملين ، خصوصا بعد ثبوت التعدي السلوكي في حته ، من أي ضرر بودي أو أدى إلى حرمانه من أي ميزة و 6

 خدمة متعلقة بتواصله بمكان العمل.

مل المطبقة عليه مثل الترقيات والمكافآت والدورات حفظ حق العامل المشتكى عليه من أي ضرر أدى إلى حرمانه من أي ميزة من مميزات الع .7 

 التدريبية وغيرها ، وكذلك ضمان إتاحة الوسائل المناسبة لمطالبة العامل بحقوقه النظامية هذا الشأن في حال ثبوت أن الشكوى كيدية.

ضوابط نظامية أخرى ذات عالقة متوافقة مع  .حماية المشتكي والشهود واألشخاص الذين يتعاملون مع أي عملية من عمليات هذه الضوابط وأي8

 األنظمة المحلية ، من أي ضرر قد يتعرضون له نتيجة اضطالعهم بأي مهمة من مهام تلك الضوابط المتبعة .

لية ، .حماية مربية أي طرف يضطلع أي عملية من عمليات هذه الضوابط والضوابط النظامية األخرى ذات العالقة المتوافقة مع األنظمة المح9

اظ على حفواتخاذ اإلجراءات النظامية الالزمة لتحقيق هذا الغرض ، بما ال يخل بيسير عمليات التحقيق و إيقاع الجزاء أي حادثة تعدي سلوكي ، وال

 سرية عملية تقديم الشكوى واإلجراءات  المتعلقة بها.

من خالل اتباع إجراءات العمل الالزمة لهده الضوابط وأي ضوابط أخرى  توعية العاملين بأهمية مواجهة التعديات السلوكية واالبالغ عنها ، .11

 نظامية ذات عالقة متوافقة مع األنظمة المحلية 

قة فتبليغ وتوعية العاملين بشكل مستمر بكافة اإلجراءات والحقوق والواجبات المتعلقة بهذه الضوابط وأي ضوابط أخرى نظامية ذات عالقة متوا. 11

محلية من خالل الدورات وورش العمل ، واألدلة االسترشادية والملصقات والبروشورات والرسائل التوعوية ، وغير ذلك ، غير أي مع األنظمة ال

 وسيلة من وسائل التواصل مثل البريد اإللكتروني ، وغير ذلك

سلوكية في بيئة العمل بما في ذلك تحديد األخطار وتقييم إدماج العاملين قدر اإلمكان من تطوير وتنفيذ سياسة واجراءات الحماية من التعديات ال. 12 

 املين.عالمخاطر المتعلقة بالتعبيات السلوكية وبحث وسائل الحماية والوقاية وكيفية القضاء على التعديات السلوكية وكيفية نشر التوعية بين ال

 فقة لها عند وضع أنظمة وإجراءات السالمة والصحة المهنية.مراعاة مسألة التعديات السلوكية والمخاطر النفسية واالجتماعية المرا 13. 

أدوار  ن. تعيين جهة معنية بالمنشأة بادارة ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل ، سواء إدارة معنية أو أشخاص معنيين . وتضمي14 

األنظمة المحلية من ضمن مهامهم ، وإعطائهم الصالحيات الالزمة ،  ومسؤوليات هذه الضوابط واني ضوابط أخرى نظامية ذات عالقة متوافقة مع

 واالعالن عن هذه الجهة المسؤولة من ضمن اإلدارات أو األقسام الرئيسية لهيكلة المنشأت.

 تأهيل وتدريب الجهة المعنية على متطلبات واليات ووسائل تعزيز حماية العاملين. .11 

 السلوكية التي يجب أن تتخذها المنشأةتمكين لجنة التحقيق في التعديات 

 :المادة الرابعة

كون ت. تشكيل لجنة بقرار من صاحب العمل ) أو من يتم تفويضه ( عند تقديم الشكوى اللجنة المعنية بالمنشاة دائمة أو حسب وجود الحادثة ( ، 1 

. و التوصية بإيقاع الجزاء التأديبي المناسب على من تثبت إدانته ، مهمتها التحقيق حاالت التعديات السلوكية بيئة العمل ، واالطالع على األدلة 

 وتكون أمانة هذه اللجنة لدى الجهة المعنية بإدارة ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل

ل عن قتوفير ملف سري وخاص لحاالت التحقيق و التعديات السلوكية بيئة العمل واإلجراءات المتخذة ونتائج التحقيقات فيها والتوصيات لمدة ال ت. 2 

لعمل اضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل ، ويحق لوزارة  بإدارةثالث سنوات ، ويكون موثق ومحفوظ بسرية لدى الجهة المعنية 

 المصلحة العامة  تفتضيهوالتنمية االجتماعية والجهات المختصة االطالع عليه حسب الحاجة وما 
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لين حال توفر ذلك حال كان عدد العام -. تعيين أربعة أعضاء اللجنة التحقيق من التعديات السلوكية في بيئة العمل من بينهم امرأة واحدة على األقل 3

في حال كان عدد العاملين في المنشأة أقل من عشرة فيجب أن تكون اللجنة مكونة على األقل من صاحب العمل ) أو من في المنشأة عشرة فأكثر ، و

 ( ، وشخص آخر . تفويضهيتم 

.في حال كان المعتدي أحد أعضاء اللجنة أو يعمل من إدارة أحد أطراف الشكوى ، أو تربطه بأحد أطراف الشكوى عالقة أخرى تؤثر على سير 4

ضو واحد عالشكوى ، يجب فورا استبعاده من اللجنة ، ويكتفى بثالثة أعضاء اللجنة في حال كان عدد العاملين في المنشأة عشرة األكثر ، أو يكتفى ب

 في اللجنة في حال كان عدد العاملين في المنشأة أقل من عشرة

خالل -اطالع على نظام العمل ، وأال يكون أنيا متهم مدان سابقا باي جريمة  يجب أن يتسم أعضاء لجنة التحقيق العدل والحيادية وأن يكون لديهم -5 

 آخر خمس سنوات او تحت التحقيق بقضية أخالقية.

امية ظ. يجب إلزام أعضاء اللجنة بمراعاة مبدأ السرية وتحب نشر أي معلومات متعلقة بحادثة التعدي السلوكي العمل ، ما لم يكن ضمن اجراءات ن6

 ع األنظمة واإلجراءات المحلية فيما يتعلق بالنشر وسرية المعلومات.متوافقة م

بات و. في حال تخلف المعتدي عن حضور التحقيق للمدة التي تضعها اللجنة على أن ال تتجاوز المدة كحد أقصى خمسة أيام عمل اللجنة إيقاع العق7

مالم يتم تقديم عذر مبرر تقبله اللجنة في حال التخلف عن  المنشأة،يم عمل الئحة تنظ ة منالمعتمد والجزائياتالمنصوص عليها جدول المخالفات 

وال يمنع ذلك من استكمال التحقيقات الالزمة والبت في  التحقيق،حضور التحقيقي خالل مدة أقصاها خمسة أيام عمل من إبالغ المعتدي بحضور 

 المعتدى عليه وكرامته.الحادثة برفع التوصية حسب الضوابط ال هذا القرار بما يحمي حق 

 عويضه(تة حول التعديات السلوكية من بيئة العمل والرفع بالتوصية إلى صاحب العمل أو من يتم ة التحقيق والبت و الشكوى المقدم.  على اللجن8

ضه القرار المناسب على خالل خمسة أيام عمل من تلقيها الشكوى ، وفي حال تعادل األصوات في التوصية يتخذ صاحب العمل ) أو من يتم تقوي

 نموذج ب (  التوصية أ

القرار على التوصية المرفوعة من اللجنة ، إبالغ المعتدى عليه والمعتدي بنتيجة التحقيق ،  اتخاذبعد  تفويضه(من يتم  )أوعلى صاحب العمل .9

بعد تاريخ انتهاء التحقيق  تأديبييجوز توقيع جزاء  ج ( ، وال النموذج )والجزاء ان وجد ، بشكل رسمي وواضح خالل مدة أقصاها خمسة أيام بعمل 

 سيل المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثالثين

 التحرش ، االبتزاز ، االغراء التهديد المساعدة في التستر الجسدي،إذا ثبت للجنة المشكلة أن االعتداء بشكل جريمة جنائية مثل االعتداء باإليذاء . 11 

 يغ الجهات الحكومية المختصة بالك.( لتبل تفويضه( ، وجب على اللجنة رفع الشكوى لصاحب العمل أو من يتم  اإليذاءاو 

  لوزارة العمل والتنمية االجتماعية بالمملكة العربية السعودية. التابعة النماذج االستراشادية النماذج:       

 بيئة العمل المعتمدة من وزارة العمل والتنمية االجتماعية بالمملكة العربية السعودية. ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في المراجع:     
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