
                                                                                                             
 

  2020في سبتمبر 

 
  )UKB( توجيهات بخصوص عدم التسامح ُمطلقًا مع التحرش الجنسي في المستشفى الجامعي في بون

 
وتهدف التوجيهات  من التحرش الجنسي في محل العمل في المستشفى الجامعي في بون ليس من الموضوعات المحرمة. الوقاية

  لجامعي في بون وكذلك المريضات والمرضى بهذا األمر.التالية إلى تعريف وتوعية جميع العامالت والعاملين في  المستشفى ا
 
الرجال، من التحرش الجنسي في الكثير من المجاالت االجتماعية، خاصة في محل العمل. بعض عاني كثير من السيدات، وكذلك ت

  أي تحرش جنسي.مع ًدا أبح المتبادل، وبالتالي ال تتسام وتلتزم المستشفى الجامعي في بون بالحفاظ على محيط عمل يسوده االحترامُ 
 
  ما هو التحرش الجنسي؟ 

  كالتالي: 4الفقرة  3) التحرش الجنسي في المادة AGGيعرف القانون العام للمساواة في التعامل (
 
غير مرغوب جنسيًا، من بينه  معينناتج عن تصرف  4حتى  1رقم  1الفقرة  2"التحرش الجنسي هو إضرار فيما يتعلق بالمادة  

، والمالحظات ذات محددةجنسية ي القيام بالتصرفات الجنسية غير المرغوبة والمطالبة بها ومالمسات جسدية أو الرغبة فالقيام 
المحتوى الجنسي وكذلك اإلشارات غير المرغوبة والتصويرات المرئية اإلباحية بشكل يهين كرامة الشخص المعني، خاصة إن تم 

  ير أو اإلهانة أو السب."ء أو التحقهذا في محيط يتسم بالتخويف أو االعتدا
 

بالهاتف أو البريد  شوهناك أشكال مختلفة للتحرش الجنسي: حيث يمتد من التعبيرات اللفظية ذات المحتوى الجنسي والتحر
  اللمس أو االعتداءات غير المرغوبة.وصوًال إلى  ،اإلليكتروني

 
رض للتحرش أن يخشى التعرض إلى أضرار في التعليم المهني ي تعويُصنُف التحرش الجنسي بأنه جسيم إذا كان على الشخص الذ

  و/أو العمل بسبب عالقة التبعية للمتحرش أو قُدمت له مميزات جراء التحرش.
 

  ما الذي يمكنك فعله؟
  التحرش الجنسي هو كل تصرف غير مرغوب ثابت جنسيًا يشعر من تعرض له بعدم االحترام أو اإلهانة.

 
  واضحة بكلمات واضحة: قاتخلق عال – وضع حدود 
 .عليك/عليِك أن تخبر/تخبري الشخص المتحرش بوضوح أن التصرفات أو التعبيرات التي قام بها غير مرغوبة  
 .عليِك/عليك بتدوين هذه األمور وذكر الشاهدات أو الشهود المحتملين  
 في المستشفى الجامعي في بون.قتك عليِك/عليك التوجه إلى إحدى المختصات/أحد المختصين بالتواصل من َمن يحظى بث  
 .عليِك/عليك باالتصال بالشرطة إن زاد التحرش أو العنف عن الحد  
 
 

مراعاة قواعد واجب الكتمان. كما نضمن أال يترتب على الشكوى  تُتخذ جميع اإلجراءات باالتفاق مع الشخص مقدم الشكوى ومع
  التعرض للضرر بشكل شخصي أو وظيفي.

 
  حرشين أن يتوقعوا تعرضهم للتبعات التالية:يجب على األشخاص المت

 اإلنذار  
 النقل إلى مكان آخر أو فسخ عقد العمل  
 االستبعاد من مسارات التدريب المهني  
 إتخاذ تدابير تأديبية  
 حظر دخول المكان  
 تقديم بالغ للشرطة من قبل المستشفى الجامعي في بون  
 



                                                                                                             
 

  2020في سبتمبر 

) ألول مرة من مجلس UKBش الجنسي في المستشفى الجامعي في بون (امح ُمطلقًا مع التحرصدرت التوجيهات بخصوص عدم التس
  .2020وتم تأكيدها وتشديدها من جديد في  2012إدارة المستشفى في 

وبإعالن هذه التوجيهات ترغب المستشفى الجامعي في بون في توعية جميع مجاالت العمل بها والعمل عدم تجاهل حاالت التحرش  
  أو التسامح معها.نسي أو التهاون فيها الج
 

وتطلب منكم المستشفى الجامعي في بون التوجه إلى أحد المراكز أو األشخاص الذين تثقون بهم في حالة التعرض للتحرش 
  الجنسي.

 
 المفوضة بشؤون المساواة في المستشفى الجامعي في بون  

  28715554الهاتف:             زابينه تساندر

 ؤون المساواة فينائبة المفوضة بش  
  لطبكلية ا

  28733215الهاتف:         األستاذة الدكتورة داجمار ديللو
 إدارة الثناء والشكاوى  

  28713030الهاتف:             مارين باوش
 قسم التشغيل الطبي  

  28716176الهاتف:           د. أورزوال لوبين

 المتحدث باسم المرضى  
  28733110الهاتف:           أ.د. أودو دوده

 لمتدربينين / ممثل الشباب والمتدربات وامجالس الموظف  
  مجلس اإلدارة / إدارة مكان الموظفينGB1  
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