
 دستورالعمل مقابله با آزار جنسی 
 
 
 
 

   

 

 VHRI-004-0 1 شرکت راهکار های نوین وصل 

 

 هدف و دامنه 
  دسنتورالعمل دامنه این  باشند و  هدف از تهیه این سنند مقابله با انوا  آزارها در میی  کار و صنیانت از  ا ااراد برای داشنتن یح میی  کاری سنال  می

 شامل کلیه همکاران در شرکت راهکار های نوین وصل است.

 های آزار جنسی در میی  کار مصداق
آزار   .غیرقانونی استخا     تجنسی یح )کارمند یا متقاضی کار( به خاطر اشناا آزار    صنندوق توسنعه سنازمان ملل متید برای زنان مطابا تعریف 

تواند از سمت هر اردی  همکار یا  تی سرپرست شما  می  ؛تواند اشکال متنوعی به خود بگیردمیشود و جنسنی طیف وسیعی از راتارها را شامل می

های نامناسند تا  های نامناسند  ارسنتادن پیا تواند از تماس ایزیکی ناخوشنایند  نررا  نامناسند در مورد پوشنر ارد  لطی هباشند. آزار جنسنی می

 شغلی باشد.های جنسی در ازای ارتقا و نگهداشت درخواست

های مذهبی و جنسی و است اده از قدر  برای تنها آزارهای جنسی قابل پیگیری نیستند؛ بلکه آزارهای قومیتی  جنسیتی  آزارها با میوریت گرایر

 اعمال آزار نیز قابل پیگیری هستند.

 شوند.ی ایزیکی  کالمی و غیر کالمی تقسی  میآزارهای جنسی در میل کار به سه دسته

 شوند:تنها به این موارد میدود نمیآزارهای جنسی رد زیر مصداق آزار در میی  کار هستند  ولی  موا

 درخواست برای ایجاد انوا  رابطه جنسی و یا قرار مالقا  که با نارضایتی ارد همراه باشد. •

 ها.نارائه نررا  نامناسد درباره ظاهر ااراد و پوشر آ •

  تی اگر  اوی میتوای جنسی نباشند.   مثبت و من یابراز نررهای جنسیتی؛ اع  از  •

 مساره کردن و یا اظهار نرر من ی درباره جنسیت  قومیت  گرایشا  مذهبی و جنسی ااراد. •

 است اده از کلما  دارای بار من ی و جنسیت زده )دشنا  جنسیتی(. •

تواند از مطالد مسننتقیما به شننما گ ته نشننود همینان میآمیز و شننامل اعمال جنسننی ) تی اگر این های توهینتعریف کردن لطی ه •

 مصادیا آزار باشد(.

 هایی با میتوای جنسی بصور  ایمیل  پیا  کوتاه و هر راه دیگری.ارسال پیا  •

 ها.ایجاد شایعه یا به اشتراک گذاشتن اطالعا  خصوصی ااراد درمورد رواب  و یا زندگی جنسی آن •

 ها.نسی آنپرسر از ااراد درباره زندگی ج •

 لمس بدن ااراد؛ لمس هر قسمتی از بدن یا لباس که برای ارد ا ساس ناخوشایند به همراه داشته باشد. •

 خیره شدن به ااراد و یا نشان دادن هر ژستی که  اوی پیا  جنسی باشد. •

 بستن راه کسی به منرور اینکه ارد اذیت شود و یا نزدیح شدن بیر از  د به ااراد. •

 یا ارسال هرگونه تصویر با میتوای جنسی و پورنوگراایح.نشان دادن و   •

 های جنسی و غیر جنسی.تهدید ااراد در راستای به دست آوردن من عت •

 هر گونه عملی که در دسته آزار  تعرض و یا تجاوز جنسی بگنجد. •

مورد آزار قرار گراته اسنت نه پیشن رض   در مسنلله آزارهای جنسنی و غیر جنسنی در میی  کار  آنیه مه  اسنت ذهنیت و ا سناس اردی اسنت که

آمیز تلقی نکند باز ه  این مسنلله آزار  ارد آزارگر که مصنداق آزار را بدون منرور و یا  تی مناسند بداند.  تی اگر ارد آزارگر  رکت خود را توهین

 بیساب خواهد آمد.

که عمل خود را متوقف کند نیز مصننداق آزار    تذکر دهیدقابل   تی اگر شننما در لیره دریاات آزار نتوانید از خود داا  کنید یا به ارد م •

 تواند به دلیل ترس از قدر   طرد شدن و موارد دیگر ایجاد شود(توانید بابت آن شکایت ثبت کنید. )این مسلله میخواهد بود و می
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 اگر مورد آزار جنسی واقع شدید؟

 در ارتباط هستید تجربه ناخوشایند و آزار جنسی دریاات کردید:ها اگر در میی  کار و از سمت هر یح از اارادی که با آن

آنیه برای  و  اینکه این مسنلله را علنی کنید یا نه انتااب شناصنی شنما اسنت. برای پوشناندن یا مطر  کردن آن خود را تیت اشنار نگذارید •

 تواند در این رابطه به شما اشار بیاورد.همینین کسی نمی  ؛شما بهترین است را انجا  دهید

 اگر تصمی  شما ثبت شکایت است: 

ها  صدای ضب  شده و شاهد  ثبت جزئیا  این واقعه  ها و ایمیلآوری کنید. نوشتن مکالما   تصویر از پیا تا جای ممکن مستندا  جمع •

کسنی شنما را مورد آزار قرار داده باشند ا تمار برای ااراد دیگری ه  مزا مت کند. در نرر داشنته باشنید که اگر در اثبا  آن کمح می

 ایجاد کرده است.

در زمان کوتاهی به وا د منابع انسانی یا مدیر خود مراجعه کنید.  ا شما کار کردن در یح اضای امن و در آرامر است.  مایت شغلی   •

 و ا ساسی مورد نیازتان را دریاات کنید.

 به منابع انسانی تیویل دهید و شکایت ثبت کنید. ترجییا گزارش را بصور  کتبی ارسال کنید. مدارک خود را •

 ای و روانشناس است اده کنید تا این تجربه تلخ را پشت سر بگذارید.های  راهدر هر صور  از کمح •

 ها و آموزش درباره آزار جنسیوظایف شرکت در راستای برگزاری کارگاه

 آموزشی تهیه و یح کارگاه برای راع ابهاما  و آموزش کارکنان برگزار کند. سندشرکت هر ساله باید یح  

 وظایف شرکت در مقابل فردی که با آزار جنسی مواجه شده است

 های ایجاد شده به دلیل این ات اق اع  از درمان پزشکی و جلسا  مشاورهپرداخت هزینه

 نسی   های برخورد با آزارگر جسیاست

های رز  ارد تعلیا خواهد شند. )جهت صنیانت از  ا و آبروی ااراد در این اگر بر علیه کسنی شنکایت آزار جنسنی ثبت شنود تا اتما  انجا  بررسنی

 ال  دهند( نباید علت این موضو  را به سایرین اط  متشاکیمر له علت تعلیا را تنها منابع انسانی و مدیر خواهند دانست و چه ارد شاکی و چه ارد  

 شود. اگر بر علیه کسی شکایت آزار جنسی ثبت شود و این مسلله اثبا  شود ارد مورد نرر سریعا از کار اخراج می

 سیاست برخورد با ثبت شکایت دروغی

ی که از  ردا  های رز  مشنا  شنود که شکایت دروغین ثبت شده استدر صنورتیکه اردی از دیگری شنکایت آزار جنسنی ثبت کند و پس از بررسنی

سنمت   کند. همینین  تی اگر شنکایتی از  و اعاده  یثیت تواند از کسنی که شنکایت دروغ ثبت کرده اسنت شنکایتمی او به دروغ شنکایت شنده اسنت 

... )بعنوان یح خطای عمومی  شنرکت باید  تی در  التی که ارد قصند ثبت شنکایت ندارد نیز برای اردی که شنکایت دروغ   ارد ثبت نشنود نیز این

 کند تنبیه مشا  کند(ثبت می

 

 


