
َُسل طةَاتيفَإطارَعالقَمّيةمحياتَعَإقامةَعالقنَ مَ 
َتِقص من )التسوية التالية ال   (ش اجلنسيّ ابلتحر  التعليمات واإلجراءات القائمة املتعّلقة تَ ن ْ

 
شخصيًّا ومهنيًّا  ي لحق الضرر فتصر   وهْلطة وتبعّية، بني من توجد بينهم عالقة س   ،محيمّيةترى جامعة تل أبيب أّن إقامة عالقة  .1

االعتبار  من ، وي لحق الضرر أيًضا ابلبيئة الدراسّية والعمل يف احلرم اجلامعّي. وينبع هذاْلطة والتبعّيةس  ال عالقاتيف ابجلانب الضعيف 
قّية، وأّّنا تؤثّر يف  مبوافقة حقيري جتال  ميمّيةمن أّن العالقات احلشديًدا وتبعّية، فإّن هناك خوفًا  ْلطةس   اتعالقأنّه يف حالة وجود 

 يف احلرم اجلامعّي وقد تؤّدي إىل االستغالل والتمييز.( اجلندريّة) كّل األحوال على عدم املساواة اجلنسويّة
 
الوقت  يف بني معّلم/ة وطالب/ة،تواصلة، ، سواء كانت مؤقّتة أو موافقةعالقات جنسّية ابملإقامة ، مبا يف ذلك محيمّيةإقامة عالقات  .2

، وقد ت ؤّدي إىل لس ْلطةااستغالاًل لعالقات يف غالب األحيان  وتبعّية أكادميّية، ت عتَب صالحّية طة، لْ الذي توجد فيه بينهما عالقات س  
ى عل ُُيظرولذلك، . الئقتعليمّي واجتماعّي غري  خلق تضارب مصاحل ي عّرض العملّية الرتبويّة والتأهيلّية للخطر، وإىل خلق جوّ  

 طة أكادميّية بينهما. لْ مع طالب/ة ما دام هناك عالقات س   محيمّيةاملعّلم/ة أن ي قيم/ت قيم عالقات 
لس ْلطة افإّن صاحب  ،. ويف حالة إقامة عالقات كهذهميمّيةهو الطرف املسؤول عن منع إقامة العالقات احلالس ْلطة الطرف صاحب 

 الطاعة./أو إلجراءات وَ االستيضاح هو الطرف الذي خيضع إلجراءات 
 

 أو أنالب/ة َو/مع الط طةلْ مجيع عالقات الس   ،على الفورو  ،كما ذ كر، جيب على املعّلم/ة أن يقطع/تقطع  محيمّيةإذا أقيمت عالقات  .3
وذلك لتعمل هذه اهليئة الب/ة، ها وبني الطبينبينه/ إقامة عالقات محيمّيةبوجود على الفور اهليئة األكادميّية املسؤولة عنه/ها ي بّلغ/ت بّلغ 

لمعّلم/ة، إجياد مساق بديل للطالب/ة أو لهو طة بينهما. من بني األمور اليت مي كن أن تفعلها هذه اهليئة لْ على قطع عالقات الس  
؛  لس ْلطةاد، حتويل االمتحان أو الوظيفة إىل معّلم آخر ليفحصهما ويقّيمهما، أو كّل طريقة أخرى مي كن أن تقطع عالقة رشِ تغيري م  

على عدم إحلاق الضرر ابلطالب/ة، مبا يف ذلك إحلاق الضرر بوترية التأهيل، ابلتقّدم األكادميّي، إبعطاء ِمَنح احلرص كّل ذلك مع 
 وما شابه ذلك. ،عطاء عالمات، إبمكانيّات مهنّيةإبح دراسّية، لِ ِمنَ دراسّية وبتوصيات 

 
عن  متنتنع/نتنعميسابقة، جيب على املعّلم/ة أن  محيمّيةإقامة عالقات  بعد س ْلطةن عالقة من تكو  وجود ختو ف لشّك، يف حالة رفًعا ل .4

كة يف شاَر م   ها من النفس/ة أن يعفي/تعفي نفسه/احملاضرذ كر. على سبيل املثال، جيب على  اكمس ْلطة  تتكّون فيها عالقات  حالة
ملاضي عالقات ت يف اأقامختّص الطالب/ة الذي/اليت ي قيم/ت قيم معه/ها، أو أقام/ ،مهما كان نوعها ،جلنة تبحث يف شؤون أكادميّية

 فيها أن ي عِطي/ت عِطي عالمة للطالب/ة، وما شابه ذلك.عليها /يكون عليهمن حالة  نفسهامحيمّية، وأن يعفي/تعفي نفسه/
 

كة يف مساق أو شاَر م   : التعليم املباشر )الما يلي لكّنها ال تقتصر على ،والتبعّية( تشتملْلطة األكادميّية" )الس  الصالحّية "عالقات  .5
ِمَنح  إعطاء ال ؛ّلم/ة مرشًدا/ًة(كون فيه املعتكة يف خمتب أو إرشاد يف كتابة الوظائف يكون/شاَر م   سه املعّلم/ة، المترين/تدريب ي دّرِسه/ت درِّ 

اركة يف أّي إجراء شم   أو الكلّّية أو اجلامعة اليت تناَقش فيها شؤون الطالب/ة، ال الدراسّية أو مكافآت أخرى؛ العضويّة يف جلان القسم
ذكر الحًقا، إضافّية مل ت ذكر أعاله ولن ت  س ْلطة تعّلق ابلطالب/ة. وابإلضافة إىل ذلك، وبدون استثناء عالقات يفيه حسم ألمر ما 
ظر على رئيس  أّي عالقة محيمّية  م/تقيمسار وما شابه ذلك، أن ي قيم/رئيسة ّية، رئيسيف جلنة أكادميوحدة، عضو/ة رئيس الالقسم، ُي 

 س ْلطته.ة حتت يف مرحلة معيّنة أثناء الدراسة األكادمييّ  /تكونمع الطالب/ة الذي/اليت من املقّرر أن يكون
 

 



 تبعّية املباشرة فقط. لكلّ والالس ْلطة يف احلرم اجلامعّي ال تتلّخص يف عالقات  وىإّن املبىن التنظيمّي واألكادميّي للجامعة وموازين الق   .6
وذلك يسّية الصغار، التدر وأتثري على الطاّلب/الطالبات وعلى أعضاء اهليئة صالحّية  ةاألكادمييّ ّية يئة التدريساهلمن أعضاء /ة عضو

ع األعضاء . ولذلك، فعلى مجي/زمالئهامالئهز مع  /عالقاهتاعالقاتهاملهيّن و  /امسها، امسه/خبهتا، خبتهمكانتهاه/تحبكم مكان
صالحّيتهّن لصالحيّتهم/االستخدام السّيء تنعوا عن ومجيع أعضاء اهليئة اإلداريّة أن مي ّيةيئة التدريساهليف  /الصغار/الكبار

رم اجلامعّي. وإذا  عن ثقافة العمل والتعّلم يف احل /يدافعن، وخاّصة على أساس جنسّي )خلفّية جنسّية(، وأن ي دافعوا/أتثريهنّ وأتثريهم
َضع لالستيضاح خيَ أن الصالحّية أو متييز على أساس جنسّي، فعلى الطرف الذي ي عتب صاحب بوجود استغالل اشتباه كان هناك 

 ع التحّرش اجلنسّي.نْ مَ  وذلك وفق اإلجراء املّتبع لِ 
 
هيئة آخر حول خمالفة التعليمات املذكورة  /ةشكوى من طالب/ة أو من عضو /هلاهيئة ق ّدمت له /ةواجب اإلبالغ: كّل عضو .7

َُهمَأعلىَمنهَمكانًة.َجيبَأنَيبدأَعملّيةَأعاله،  غ صاحب الصالحّية ي بلغ/ت بليئة يف هذه احلالة أن اهل /ةجيب على عضوإبالغَم ن 
 سّي.شكاوى التحّرش اجلن ةَو/أو عميد الكلّية َو/أو مندوباألعلى منه/منها 

 /أخرىهيئة آخر /ةضوأّي ع/ت بّلغ غي بلّ هيئة يف أن  /ةجيب التوضيح أّن هذا البند ال ميّس ابحلّق األساسّي لكّل طالب/ة ولكّل عضو
 .الشكاوى عن إقامة عالقات من هذا النوع ةَو/أو مندوب

 
ئة اإلداريّة، واليت بني يئة الكبار والصغار وأعضاء اهلياهل، اليت بني أعضاء النتنظيمّية-ةوالنتبعّيةَاألكادميّيةَواإلداريَّ الصالحّية عالقات .8

َكحكمَعالقةَحَُهذه اهليئات والطاّلب/الطالبات،  ةَأعالهَ،َوبناًءَعلىَهذاَتنطبقَعليهاَالنتعليماتَالواردالسُّل طةَأبّيَشأنكمها
َواليتَسوفَُتذكرَالحًقا.

اليت ي شارك فيها ْلطة الس  تنطبق على عالقات التغيريات امللزمة، مع مراعاة ، الواردة يف هذه الوثيقةبناًء على ذلك، فإّن مجيع املبادئ 
، أعضاء اهليئة اإلداريّة واملوظفني اإلداريني والطاّلب )داخل هذه اجملموعات وفيما بينها، ما دامت ةاألكادمييّ ّية يئة التدريساهلأعضاء 

 (.س ْلطةهناك عالقات 
 

، صالحّيةطة و لْ س   أصحابلطة ولصالحّية أّن تنفيذ هذه التعليمات قد ميّس ابلتاِبع الذي خيضع لسيف  وفيشوهبا اخل ةكّل حال .9
 شكاوى التحّرش اجلنسّي وذلك من أجل التوجيه واخّتاذ قرار. ةض أمام مندوبت عرَ 

 
 .الةةَطاعةمَُُيشّكلَالنتعليماتَاملذكورةَأعالهَخ ر قَ

 


