مَنَعَإقامةَعالقاتَمحيميّةَيفَإطارَعالقاتَ ُسلطة َ
اجلنسي)
(التسوية التالية ال تَْن تَ ِقص من التعليمات واإلجراءات القائمة املتعلّقة ابلتحرش
ّ
 .1ترى جامعة تل أبيب أ ّن إقامة عالقة محيميّة ،بني من توجد بينهم عالقة س ْلطة وتبعيّة ،هو تصرف يلحق الضرر شخصيًّا ومهنيًّا
اجلامعي .وينبع هذا من االعتبار
أيضا ابلبيئة الدراسيّة والعمل يف احلرم
ابجلانب الضعيف يف عالقات السلْطة والتبعيّة ،ويلحق الضرر ً
ّ
شديدا من أ ّن العالقات احلميميّة ال جتري مبوافقة حقيقيّة ،و ّأّنا تؤثّر يف
أنّه يف حالة وجود عالقات س ْلطة وتبعيّة ،فإ ّن هناك خوفًا ً
تؤدي إىل االستغالل والتمييز.
كل األحوال على عدم املساواة اجلنسويّة (اجلندريّة) يف احلرم
اجلامعي وقد ّ
ّ
ّ
 .2إقامة عالقات محيميّة ،مبا يف ذلك إقامة عالقات جنسيّة ابملوافقة ،سواء كانت مؤقّتة أو متواصلة ،بني معلّم/ة وطالب/ة ،يف الوقت
ؤدي إىل
عتب يف غالب األحيان
ً
استغالال لعالقات السلْطة ،وقد ت ّ
الذي توجد فيه بينهما عالقات سلْطة ،صالحيّة وتبعيّة أكادمييّة ،ت َ
اجتماعي غري الئق .ولذلكُُ ،يظر على
تعليمي و
جو
عرض العمليّة الرتبويّة والتأهيليّة للخطر ،وإىل خلق ّ
خلق تضارب مصاحل ي ّ
ّ
ّ

املعلّم/ة أن يقيم/تقيم عالقات محيميّة مع طالب/ة ما دام هناك عالقات س ْلطة أكادمييّة بينهما.
الطرف صاحب الس ْلطة هو الطرف املسؤول عن منع إقامة العالقات احلميميّة .ويف حالة إقامة عالقات كهذه ،فإ ّن صاحب الس ْلطة
هو الطرف الذي خيضع إلجراءات االستيضاح َو/أو إلجراءات الطاعة.
 .3إذا أقيمت عالقات محيميّة كما ذكر ،جيب على املعلّم/ة أن يقطع/تقطع ،وعلى الفور ،مجيع عالقات الس ْلطة مع الطالب/ة َو/أو أن
يبلّغ/تبلّغ على الفور اهليئة األكادمييّة املسؤولة عنه/ها بوجود إقامة عالقات محيميّة بينه/بينها وبني الطالب/ة ،وذلك لتعمل هذه اهليئة
على قطع عالقات السلْطة بينهما .من بني األمور اليت ميكن أن تفعلها هذه اهليئة هو إجياد مساق بديل للطالب/ة أو للمعلّم/ة،
ِ
كل طريقة أخرى ميكن أن تقطع عالقة السلْطة؛
تغيري مرشد ،حتويل االمتحان أو الوظيفة إىل معلّم آخر ليفحصهما ويقيّمهما ،أو ّ
األكادميي ،إبعطاء ِمنَح
كل ذلك مع احلرص على عدم إحلاق الضرر ابلطالب/ة ،مبا يف ذلك إحلاق الضرر بوترية التأهيل ،ابلتق ّدم
ّ
ّ
دراسيّة وبتوصيات لِ ِمنَح دراسيّة ،إبعطاء عالمات ،إبمكانيّات مهنيّة ،وما شابه ذلك.
لشك ،يف حالة وجود ختوف من تكون عالقة س ْلطة بعد إقامة عالقات محيميّة سابقة ،جيب على املعلّم/ة أن مينتنع/متنتنع عن
رفعا ل ّ
ً .4

شاركة يف
حالة ّ
تتكون فيها عالقات س ْلطة كما ذكر .على سبيل املثال ،جيب على احملاضر/ة أن يعفي/تعفي نفسه/نفسها من ال م َ
ختص الطالب/ة الذي/اليت يقيم/تقيم معه/ها ،أو أقام/أقامت يف املاضي عالقات
جلنة تبحث يف شؤون أكادمييّة ،مهما كان نوعهاّ ،
عطي/ت ِ
محيمية ،وأن يعفي/تعفي نفسه/نفسها من حالة يكون عليه/عليها فيها أن ي ِ
عطي عالمة للطالب/ة ،وما شابه ذلك.
ّ

شاركة يف مساق أو
" .5عالقات الصالحيّة األكادمييّة" (الس ْلطة والتبعيّة) تشتمل ،لكنّها ال تقتصر على ما يلي :التعليم املباشر (ال م َ
درسه/ت ِّ
مترين/تدريب ي ِّ
مرشدا/ةً)؛ إعطاء ال ِمنَح
شاركة يف خمتب أو إرشاد يف كتابة الوظائف يكون/تكون فيه املعلّم/ة ً
درسه املعلّم/ة ،ال م َ
أي إجراء
الدراسيّة أو مكافآت أخرى؛ العضويّة يف جلان القسم أو الكلّيّة أو اجلامعة اليت تناقَش فيها شؤون الطالب/ة ،ال مشاركة يف ّ
فيه حسم ألمر ما يتعلّق ابلطالب/ة .وابإلضافة إىل ذلك ،وبدون استثناء عالقات س ْلطة إضافيّة مل تذكر أعاله ولن تذكر الح ًقا،
أي عالقة محيميّة
ُيظر على رئيس القسم ،رئيس الوحدة ،عضو/ة يف جلنة أكادمييّة ،رئيس/رئيسة مسار وما شابه ذلك ،أن يقيم/تقيم ّ
املقرر أن يكون/تكون يف مرحلة معيّنة أثناء الدراسة األكادمييّة حتت س ْلطته.
مع الطالب/ة الذي/اليت من ّ

لكل
األكادميي للجامعة وموازين القوى يف احلرم
التنظيمي و
 .6إ ّن املبىن
اجلامعي ال ّ
تتلخص يف عالقات الس ْلطة والتبعيّة املباشرة فقطّ .
ّ
ّ
ّ
الطالب/الطالبات وعلى أعضاء اهليئة التدريسيّة الصغار ،وذلك
عضو/ة من أعضاء اهليئة التدريسيّة األكادمييّة صالحيّة وأتثري على ّ
املهين وعالقاته/عالقاهتا مع زمالئه/زمالئها .ولذلك ،فعلى مجيع األعضاء
حبكم مكانته/مكانتها ،خبته/خبهتا ،امسه/امسها ّ
تهن
السيء لصالحيّتهم/صالحيّ ّ
الكبار/الصغار /يف اهليئة التدريسيّة ومجيع أعضاء اهليئة اإلداريّة أن ميتنعوا عن االستخدام ّ
اجلامعي .وإذا
جنسي (خلفيّة جنسيّة) ،وأن يدافعوا/يدافعن عن ثقافة العمل والتعلّم يف احلرم
وخاصة على أساس
/أتثريهن،
وأتثريهم
ّ
ّ
ّ
ّ
ضع لالستيضاح
كان هناك اشتباه بوجود استغالل أو متييز على أساس
جنسي ،فعلى الطرف الذي يعتب صاحب الصالحيّة أن َخي َ
ّ
ِ
اجلنسي.
التحرش
وذلك وفق اإلجراء املتّبع ل َمْنع ّ
ّ
كل عضو/ة هيئة ق ّدمت له/هلا شكوى من طالب/ة أو من عضو/ة هيئة آخر حول خمالفة التعليمات املذكورة
 .7واجب اإلبالغّ :

َهمَأعلىَمنهَمكانةًَ.جيب على عضو/ة اهليئة يف هذه احلالة أن يبلغ/تبلغ صاحب الصالحيّة
أعاله ،جيبَأنَيبدأَعمليّةَإبالغَمن ُ
سي.
األعلى منه/منها َو/أو عميد الكليّة َو/أو مندوبة شكاوى ّ
التحرش اجلن ّ
أي عضو/ة هيئة آخر/أخرى
ابحلق
ميس ّ
لكل عضو/ة هيئة يف أن يبلّغ/تبلّغ ّ
لكل طالب/ة و ّ
األساسي ّ
جيب التوضيح أ ّن هذا البند ال ّ
ّ
َو/أو مندوبة الشكاوى عن إقامة عالقات من هذا النوع.

ةَواإلداريّة-النتنظيميّة ،اليت بني أعضاء اهليئة الكبار والصغار وأعضاء اهليئة اإلداريّة ،واليت بني
َ
 .8عالقات الصالحيّة والنتبعيّةَاألكادمييّ

َ،وبناءَعلىَهذاَتنطبقَعليهاَالنتعليماتَالواردةَأعالهَ
طةَأبيَشأن
السل
هذه اهليئات و ّ
الطالب/الطالباتَُ ،حكمهاَكحكمَعالقةَ ُّ
ّ
ً

واليتَسوفَتُذكرَالح ًقاَ .

بناءً على ذلك ،فإ ّن مجيع املبادئ الواردة يف هذه الوثيقة ،مع مراعاة التغيريات امللزمة ،تنطبق على عالقات السلْطة اليت يشارك فيها
الطالب (داخل هذه اجملموعات وفيما بينها ،ما دامت
أعضاء اهليئة التدريسيّة األكادمييّة ،أعضاء اهليئة اإلداريّة واملوظفني اإلداريني و ّ
هناك عالقات س ْلطة).

ميس ابلتابِع الذي خيضع لسلطة ولصالحيّة أصحاب س ْلطة وصالحيّة،
ّ .9
كل حالة يشوهبا اخلوف يف أ ّن تنفيذ هذه التعليمات قد ّ
اجلنسي وذلك من أجل التوجيه و ّاختاذ قرار.
التحرش
عرض أمام مندوبة شكاوى ّ
تَ
ّ
خرقَالنتعليماتَاملذكورةَأعالهَيُش ّكلَ َُمالةةَطاعة.

