
 ملحق لدستور التحّرش الجنسي: إجراءات لمنع التحّرش الجنسي في كلية أورانيم

 

بكونها مؤسسة تربوية ترى نفسها ملزمة بخلق بيئة تعليمية ومتساوية خالية من أورانيم  .1

        السلوكيات الجنسية المؤذية.

ترى أورانيم في التحرش الجنسّي انتهاكا لحقوق كل طالب وعامل في أورانيم وتعمل كل ما  .2

    في وسعها من أجل القضاء على ظواهر من هذا النوع.

حسب قانون منع التحرش الجنسي، التحرش الجنسي والمضايقة هما جريمتان جنائيتان  .3

         ومخالفتان مدنيتان.

 ؟ ما هو التحّرش الجنسي .4

 

لقانون العقوبات، حين  428ابتزاز عن طريق التهديد، وفق معناه الوارد في البند  إ.

 يكون العمل الذي يطلب الشخص القيام به ذا طابع جنسي

 كل  شكل من أشكال  الشروط سواء طلب عمل  معين او  قبول شيء ما(.)

  

العقوبات )لمس، لقانون  349 –و  348أعمال مشينة حسب تعريفها في البندين  ب.

  كشف ذو طابع جنسي، نظرة خاطفة، ممارسة العادة السرية امام آخر(.

       

عروض متكررة ذات طابع جنسي )كالم، إيحاء، لمس(، موجهة إلى طالب/ة أو  ج.

    عامل/ة أظهرا انهما غير معنيين بهذه العروض.

جنسه، في وقت بّيوا  إيحاءات متكّررة موّجهة إلى طالب/ة أو عامل/ة ترّكز على د.

   فيه للمتحرش أنهم غير معنيين بها )شفويا، كتابة أو سلوكا(.

        

سلوك مهين أو مذّل موّجه لشخص ما بناء على جنسه أو جنسانيته/ بما فيه ميوله  ه.

          الجنسية.

نشر صورة، فيلم أو تسجيل لشخص يرّكز على ميوله الجنسية، في الظروف التي  و.

يمكن أن يؤّدي النشر فيها، إلى إذالل الشخص أو تحقيره، ولم تعط موافقته على 

 النشر.

د أّنه ال حاجة إلظهار عدم الموافقة في حالة  4ج و  4، بخصوص البندين يجب التأكيد .5

لتجنب وجود عالقات قائمة على السلطة في العمل أو التبعية، التربية ، العناية وغيره, 

ين مدير/ة وموظف/ة أو محاضر وطالب/ة تعتبر عالقات قائمة على الشك، عالقات ب

 السلطة.

 في إطار قانون منع التحرش الجنسي، عينت الكلية مفّوضتين لهذه المسألة: .6

 دكتورة عنبار ليفكوفيتش 

 تابري  -سوسن عواد دكتورة

   :بريد الكترونيعن طريق ال مفّوضتينباإلمكان التوجه ألي من ال 
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 وظيفة المفّوضين:   .7
 

 استالم الشكاوى والتقارير بموضوع التحّرش الجنسي. .1

         فحص الشكاوى ومعالجتها. .2

     نقل الشكوى إلى إجراء تأديبّي، إذا وجد لها أساس مناسب. .3

    اقتضى األمر، لتلقي االستشارة والمساعدة.توجيه المتضّرر إن  .4

إعطاء المشورة، الشرح والتوجيه لمنع ظاهرة التحرش الجنسي ومعالجتها بشكل  .5

 صحيح.

 

 ما العمل في حال التحّرش بك جنسيا؟ .8

 من المهّم االمتناع عن ثالثة أشياء:      

          ال تّتهم /ي نفسك. .1

المواجهة فإّن السلوك المضّر لن يتوقف، ويتسبب ال ترفض/ي المواجهة. في حال رفض  .2

        ضرر تراكمي للمصاب.

 بريد الكترونيعن طريق الكانك التوّجه ال تكتم/ي ذلك داخلك!  أنت لست وحدك. بإم .3

  :  منع التحرش الجنسي في الكليةل مفّوضتينإلحدى ال
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 تقديم شكاوى .9

يقة يجب توجيهها إلى المفوضات شكاوى وتقارير عن الشك في تنفيذ تحرش جنسي أو مضا أ.

        منع التحرش الجنسي.ل

       .يمكن تقديم الشكوى كتابيا ب.

وفقا منع التحرش الجنسي باستدعاء كل المتورطين في القضية لالستفسار، لتقوم المفوضة   ج.

          لما تراه.

       تقوم المفّوضة بأجراء استبيان شامل حتى النهاية. د.

منع التحرش الجنسي، القيام بواحدة من الطرق تان لمع إتمام استبيان الشكوى تقرر المفوض ه.

 التالية:

        تعليق )إهمال( الشكوى. * 

 نقل معالجة الشكوى إلى مسار تأديبي. * 
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 العقاب المتوقع عند التحّرش الجنسي والمضايقة .10

 

: يعتبر التحرش الجنسي مخالفة تأديبية شديدة تعالج من قبل أعلى في المستوى التنظيمي .1

       المستويات في التنظيم وبأقسى شدة قانونية.

: إدانة جنائية، أقسى عقوبات من السجن الفعلي تصل عدة سنوات وفق في المستوى الجنائي .2

   نص عليه القانون.ما ي

 

: المحكمة أو محكمة العمل مخّولة أن تحكم لصالح المصاب/ة تعويضا في المستوى المدني .4

شيكل دون إثبات الضرر، من جراء كل عمل فيه تحرش  1200000ماديا حتى مبلغ 

 جنسي أو مضايقة.

 

 الحفاظ على السرية .11

 

الشكوى قدر المستطاع، آخذه بعين تحترم أورانيم خصوصية كل المشاركين في تقديم  .1

         االعتبار متطلبات القانون.

يستطيع/تستطيع المشتكي/ة تقديم الشكوى في إطار أورانيم حسب المسار المذكور أعاله  .2

و/أو عن طريق المسار الجنائي تقديم شكوى للشرطة. إضافة لذلك، يحق للمشتكي تقديم 

         دعوى مدنية.

 .1202التوّجه إلى مركز مساعدة ضحايا االعتداء الجنسي على هاتف رقم يمكن بالطبع  .3

 

 تعليمات  إضافية: .12

ملصق هنالك إضافة إلى الدستور الكامل وإلى هذه اإلجراءات التي تشّكل جزءا منه،  .1

موضوع منع التحرش الجنسي والمضايقة معلق في لوائح اإلعالنات داخل الحرم ب

       مكتب رئيس الكلية. األكاديمي وأيضا في موقع

الدستور المفّصل لمنع التحرش الجنسي من مكاتب إدارة الكلية، في على يمكن الحصول  .2

 سكرتارية كليات األقسام، في مكاتب منظمة الطالب ولدى عميد الطلبة.

 

 كل ما ورد في هذا الدستور موّجه باحترام، للنساء وللرجال بشكل مساو. ●


