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 1ة والمضايقة في الكليةلمنع التحرش الجنسي دستور
 
 

عيميك يزراعيل على الحفاظ على بيئة أكاديمية نزيهة وُمحتَرمة وُمحتٍرمة وتتخذ جميع  األكاديميةتحرص الكلية 
التدابير المتاحة لها من أجل القضاء على ظاهرة التحرش الجنسي والمضايقة، التي تعتبر سلوكيات غير قانونية 

, وحريته,  اإلنسانمة  ، وأنظمته. تضر هذه السلوكيات بكرا1988  -بموجب قانون منع التحرش الجنسي، لعام
 وخصوصيته والمساواة بين الجنسين وتخالف القانون، وكذلك تتعارض مع سياسة الكلية ومبادئها.

 : ما هو التحرش الجنسي والمضايقة؟ األول الجزء 

   واحًدا مما يلي:  التحرش الجنسي "(، يعتبر القانون)فيما يلي: " 1998-وفقًا لقانون منع التحرش الجنسي، عام . 1
 

 ابتزاز شخص ألداء فعل ذا طابع جنسي.   .1.1
 على سبيل المثال: مستخدم الذي يهدد بإقالة عاملة إذا رفضت ممارسة الجنس معه. 

 هتك عرض.      .1.2
تنفيذ مثل هذه االفعال مع  أو    دون موافقته   تعرى أمامه,ت لمس موظف لتحفيز جنسي أو  التي ت   ةعلى سبيل المثال: موظف

 ,  أو التعليم من خالل استخدام عالقة سلطة في العمل  اخضع لهالذي ي عامل 
عدم موافقته على  للمتحرش  عروض متكررة ذات طابع جنسي بالرغم من أن الشخص الذي وجهت إليه اظهر   .1.3

الحاالت "عدم موافقة"    إلظهارحاجة  ولكن, ال    ذلك.  يلي    1.7  المفصلة في بند  في  السلوك  عتبري لكي  فيما    هذا 
 . جنسيتحرش  

جنسية شخص ما, على الرغم من أن الشخص الذي وجهت إليه أظهر أنه غير   التي تركز على  إشارة متكرر .1.4
 معني بها. 

نه غير معني  مظهر شخص, على الرغم من انه أوضح أفي  الجنسي    انبعلى سبيل المثال: إشارة متكررة للج
فيما يلي لكي يعتبر هذا السلوك    1.7"عدم موافقة" في الحاالت المفصلة في بند  إلظهار ولكن, ال حاجة إلى . بذلك

 تحرش جنسي. 
 

الجنسية لشخص سواء أنه أظهر    ه ميولجنسية الشخص, بما في ذلك  جنس أو  تجاه  إشارة مهينة أو مذلة   .  1.5
 أم لم يفعل ذلك.  ه ضايقأن ذلك ي 

، في الظروف الذي قد يؤدي النشر فيها إلى إذالل    تهعلى جنسي نشر صورة أو فيلم أو تسجيل لشخص يركز  .  1.6 
في إجراء جنائي أو مدني بموجب هذه الفقرة ، سيكون    الشخص أو تحقيره، ولم يمنح موافقته على النشر؛ ومع ذلك، 

لم  ونشر تم بحسن نية أو لغرض شرعي أو لنشر حقيقة ذات أهمية عامة  أن ال  إذا أظهر   ناشر ذلك دفاًعا جيًدا لل
 يتجاوز حدود المعقول للحصول على هدفه,  

تصوير أو فيلم أو    بين  دمج  التحرير أو ال  أيضا  يتضمن  – صورة أو فيلم أو تسجيل"  أن "  في هذا السياق, يوضح
 الشخص ؛ هوية  تسجيل بطريقة تمكن التعرف على

 على سبيل المثال: 
دون موافقة جميع األشخاص  وذلك    للجمهور على اإلنترنت؛على مواقع متاحة  يوثق الجماع الجنسي  نشر فيديو  .  1.6.1
 . المحددةفوع توفر فيها الدال ت التي في الفيديو، وفي حالة  شاركينالم
دون  نوع    أيمن    مع صورة عري   تمكن التعرف عليه   شخص  صورة  ظهر فيه ت نشر التحرير الجرافيكي الذي  .  1.6.2

 المحددة ؛  وع الدف وفي حالة عدم توفر ،حقرهي  أوهينه ي قد شكل  ب  الذي يظهر موافقة الشخص  
 

متكررة    وإشارات  جنسيةمتكررة ذات طبيعة    عروض:  1.4  -1.3إذا كانت األفعال المذكورة في القسم الفرعي    .  1.7
في العمل    اتكاليةمتعالج أو باستغالل عالقة سلطة أو    ، الموجهة تجاه قاصر أو عاجز،  لشخصبجنسية االمتعلقة بجنس أو  

 : ايظهر ذلك الشخص أنه ليس مهتمتشكل هذه األفعال تحرًشا جنسيًا حتى بدون أن أو التعليم, 
 
التحرش الجنسي  , المقدمة بسبب  من أي نوع ينشأ عن التحرش الجنسي، أو شكوى أو رفع دعوى   ضرر   هي  لمضايقة ا .2

 على سبيل المثال:   على النحو المذكور. مضايقة أو 
ي   - الناتج عن التحرش الجنسي    ضرر .  2.1 ها  رفضبسبب    الموظفة   رقيةأو يمنع ت   موظفة قيل  صاحب العمل الذي 

 ؛ إداريأو مسؤول أكاديمي أو موظف من قبل  الجنسيةلطبيعة ذات العروض المتكررة ل

 
أي استخدام لصيغة مؤنث يقصد فيها المذكر  , واالنظمة المسنة بموجبه هي المحددة. 1998 -صيغة قانون التحرش الجنسي, عام 1

 أيًضا, والعكس صحيح.  
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صاحب عمل أو أي شخص يتصرف    -ضرر الناتج عن شكوى أو دعوى بسبب تحرش جنسي أو مضايقة    .  2.2
الذي اشتكى من   -كيان أكاديمي أو إداري يضر بدرجات طالب    نيابة عنه يلحق الضرر بظروف عمل موظف أو

 اته الجنسية ؛ السلوك المشين أو المهين تجاه حي 
 مضايقة.  أو دعوى بسبب تحرش جنسي فيما يتعلق بشكوى أو  أو طالب  موظف عن مساعدة  الناجم ضرر . 2.3

من ينوب عنه أو    عمل أوالآخر وصاحب    أو طالب    موظفتحرش تجاه  بشهادة تتعلق ب ت  أدل   موظفة  على سبيل المثال: 
 ذلك. بسبب ؤذونها ي  إداريأكاديمي أو  مسؤول

 
 :التالية ماكنألامن أو أكثر  واحدة   في  أو التعليم إطار عالقات العمل في أو المضايقة    الجنسي  يحدث التحرش . 3

 مرافق الكلية وأي مكان آخر تجري فيه األنشطة من قبلها، بما في ذلك أنشطة لصالح المجتمع و / أو المشاركة . 3.1
،  أو العمل  / الكلية، حتى لو لم تتضمن الدراسات والمنفذة من قبل  االجتماعية و / أو تطبيق عملي وغيرها من األنشطة   

 وكذلك السفر ألغراض عمل و/ أو الدراسة؛ 
 ؛تعليمالعمل أو ال خالل   2.3
، في أي مكان )بما في ذلك  التعليمعمل أو  العالقات  استغالل  مع    مضايقة وفيما يتعلق بالتحرش الجنسي و / أو ال  3-3

 الكلية(.  أبواب خارج 
 
 
 

 الجزء الثاني: نتائج التحرش الجنسي والمضايقة
 

أفعال غير  .  4 الجنسي والمضايقة  , التي فرضت مقابلها عقوبة  جريمة جنائية(  1)   ويشكالن  شرعيةالتحرش 
  بسببها   في المحكمة  يمكنك رفع دعوى قضائية، والتي  مخالفة مدنية(  2)  .ويمكن تقديم شكوى في الشرطة بسببها

، دائمة  أخرىحلول  في مثل هذه الدعوى يمكن المطالبة بالتعويض المالي و  محكمة العمل اللوائية(  أمام  –)عادة  
 . ة تأديبية شديدةمخالف( 3) من مستخدمهم.  -أو مؤقتة، من المتحرش، من المضايق وفي بعض الحاالت 

 
 في منع التحرش الجنسي والمضايقة  اومسؤوليته الكليةلجزء الثالث: سياسة ا

 
عالقات   إطار, لمنع التحرش الجنسي والمضايقة في  من ثالثة أنواع  تدابير معقولة،  يتوجب على الكلية اتخاذ.  5 

 : العمل و/ أو التعليم كالتالي
 ؛ كما هو موضح في هذا الجزء  التحرش الجنسي والمضايقة منع . 5.1
التي   .  5.2 المضايقة  أو  الجنسي  بالتحرش  فعال  الكليةالتعامل  بشكل  إلى  اكتشفتها  الجزء    )انظر 

 (.رابع فيما يليال
إصالح األضرار الناجمة عن التحرش الجنسي أو المضايقة، أو بسبب تقديم شكوى أو دعوى   . 5.3

 (.رابعالجزء ال بسببها  )انظر إلى
 
عالقات العمل و/   إطارت في  ضايقة التي ارتكبالجنسي أو الم تحرش  العن    لةمسؤو  الكليةبموجب القانون،    .  6

 في دعوى مدنية بسبب ذلك. ا, ويمكن مقاضاته آنفاذكر تخذ تدابير معقولة كما إذا لم ت أو التعليم
 
مضايقة في إطار عالقات العمل والتعليم، تطالب الكلية باالمتناع عن أفعال التي تشكل تحرش جنسي و/ أو  .  7

واتخاذ جميع اإلجراءات الممكنة لمنع هذه األفعال، وكل ذلك من أجل تهيئة بيئة عمل وتعليم, مع بيئة عمل  
 وتعليم خالية من التحرش الجنسي والمضايقة. 

علق بحظر التحرش الجنسي  ، فيما يتإلزاميا، والتي سيكون االشتراك فيها  وإرشادستقوم الكلية بأنشطة توعية  .  8
خالل ساعات    وإرشادللقيام بأنشطة توعية    -وستتعاون    -والمضايقة ومنعهم. بالتبادل، ستتيح الكلية بالمشاركة  

السير   العمل و/ أو التعليم، خالل فترات زمنية معقولة، تنظمها أطراف أخرى، شريطة أال يؤثر ذلك على 
 السليم للعمل و / أو التعليم. 

لجنة  المنظ.  9 الصدد:  هذا  في  بالكلية  الصلة  ذات  العمالية  المات  اإلدارموظفي  التدريس  يهيئة  هيئة  لجنة  ة، 
 .المسؤولة ، لجنة هيئة التدريسالصغرى

في الكلية( في مواقع بارزة في جميع  والمضايقة  منع التحرش الجنسي  دستور لستنشر الكلية هذه الوثيقة ) .  10
تحرش الجنسي  لمنع ال  واألنظمةوأحكام القانون  دستور  نسخ من التيح االطالع وتلقي  أنحاء الحرم الجامعي، وست
إجراءات الكلية    تتيح االطالع علىسوكذلك  (  " األنظمة" )فيما يلي:    1998-لعام    )واجبات صاحب العمل(،

لقة بحظر لمتعوالكلية  التابعة ل  واإلرشادالتوعية  لمنع التحرش الجنسي والحصول على معلومات حول أنشطة  
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عن منع التحرش لدى المسؤوالت  الكلية وفي  في قسم الموارد البشرية  حظرها  ومضايقة  الجنسي والتحرش  ال
 الجنسي في الكلية. 

 
 في الكلية ومعالجتها تحت مسؤولية الكلية: إجراء الشكوى رابعالجزء ال

 من يستطيع تقديم شكوى، وتحت أي ظروف؟.  11
 

 . و/ أو التعليم تحرش به جنسيا أو ضايقه, في إطار عالقات العمليدعي أن آخر من .  11.1 
 من يدعي أن شخًصا آخر تحرش به جنسيًا أو ضايقه,شخص  .  11.2

 
ة األكاديمية حضيرييوضح أنه لغرض تقديم شكوى "طالب" هو: أي شخص يلتحق بالكلية، بما في ذلك الوحدة الت

وطالما   هتسجيل  موعد   من  ,كطالبكلية  والدراسات الخارجية، وتم قبوله من قبل الو/ أو مدرسة التصميم الجرافيكي  
بعد   تحصل  /ه ولم يحصلتم تعليمأالتعليمية, من تسجل كما ذكر و  اإلجازاتبما في ذلك خالل  سجل كطالب،  هو م
ه وقف تعليمتم  التسجيل وحتى استالم إشعار الرفض؛    موعد  من  ,وُرفض طلبه  الشهادة, من تسجل كما ذكر على  

ُمنح تصريًحا بإجراء امتحان/ تقديم وظيفة؛ الشخص الذي تم رفض  ذلك    ألي سبب من األسباب، وعلى الرغم من
عندما كان    نفذت تجاهه  ي قام بها أو التيالت  بأفعال، أو الذي توقف أو أنهى دراسته، فيما يتعلق  تعليمترشيحه لل

 . بهاطالب كان  كلية أو المرشًحا للقبول في 
 

 ؟ لمن تقدم الشكوى   .12
 

المسؤوالت عن منع التحرش الجنسي والمضايقة في الكلية والذي تسجيل   إلحدىيجب تقديم الشكوى    . 12.1
 تفاصيلهم وطرق التواصل معهم أدناه. 

إلى   . 12.2 الشكوى  الشكوى بسبب تضارب مصالح، سيتم نقل معالجة  التعامل مع  المسؤولة  إذا تعذر على 
 الكلية. مشرف آخر في  

 
قبل   . 12.3 فعليا من  المستخدم  المشتكى عليه موظف من موظفي مقاول  إلى  الكلية, سإذا كان  الشكوى  تقدم 

من يحق له نقل معالجة الشكوى إلى المسؤول )إذا  المقاول    الكلية أو المسؤول من قبل  المسؤول من قبل
 اختار القيام بذلك، يجب عليه إخطار المشتكي بذلك(.

 
الشكوى   ضمونمسؤولة  سجل الم، ستأو شفهية. إذا تم تقديم الشكوى شفهيا  خطية  -تقديم الشكوى . طريقة  13

،  ما شابهسلطة و ،ت بينهم عالقة اتكاليةما إذا كان,  حالةالفي  تورطين  ، قدر اإلمكان، هوية األشخاص المتفصلو
المشتكي ، بما في ذلك إذا أظهر  , وصف الحدثالحدثموعد  ؛ مكان الحدث ؛  واهوية الشهود، إن وجدكذلك  و

من  سؤولة  أن السلوك يزعجه. يجب على الضحية أو من قدم الشكوى نيابة عنه التوقيع على تسجيل المللمتحرش  
 بتسليم الضحية نسخة من التسجيل الموقّع.  سؤولةقوم المت ر ووأجل تأكيد محتويات األم

 
 التحقيق في الشكوى  .  14

لتحرش الجنسي أو المضايقة بموجب القانون ا   معالجة ن الطرق  إبالغ المشتكي علة  يتوجب على المسؤو . 14.1
إلى    ) الرابعانظر  أمور أخرى، سماع  و  ؛أعاله   الجزء  بين  الغرض، من  الشكوى ولهذا  التحقيق في 

عليها بشأن    تالمشتكي، المشتكى عليه  والشهود، في حال تواجدوا، ودراسة جميع المعلومات التي حصل
 الشكوى.

بسبب تضارب مصالح, يتم نقل معالجة الشكوى إلى مسؤولة  معالجة الشكوى  إذا تعذر على المسؤولة   . 14.2
 أخرى في الكلية.  

 
 على التحقيق في الشكوى أن يتم بكفاءة ودون تأخير. . 14.3

 
المشتكى عليه،  يتم التحقيق في الشكوى ضمن أقصى قدر من الحماية على كرامة وخصوصية المشتكي,  .  14.4 

 - والشهود اآلخرين، بما في ذلك 
عليها أثناء التحقيق إال إذا كان   تمعلومات التي حصلالمسؤولة عن الكشف  لن ت  . 14.4.1

 فعل ذلك من اجل التحقيق ذاته أو بموجب القانون. ايتوجب عليه
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المسؤولتلن   . 14.4.2 عالقة    ةوجه  له  ليس  الذي  للمشتكي  الجنسي  الماضي  حول  أسئلة 
بالمشتكى عليه، ولن يتطرق إلى معلومات عن الماضي الجنسي للمشتكي كما ذكر. ال يطبق 

تطرق لها لم توجه تلك األسئلة أو  ا لم تإذ  أنها  ةالمسؤول  تما هو محدد في هذا البند إذا اعتقد
 لم غير قابل لإلصالح.كما ذكر، سوف يتعرض المشتكى عليه إلى ظ

المسؤولتس . 14.4.3 كرامة    ةقوم  على  للحفاظ  الشكوى  في  المشاركين  جميع  بتوجيه 
أثناء التحقيق في   موخصوصية جميع األطراف وعدم الكشف عن أي معلومات وصلت إليه

 وفقا للقانون.  إالالشكوى، 
 
 

االستعانة بجهات مهنية يجوز للمسؤولة، إذا لزم األمر ووفقًا للظروف، أثناء التحقيق وبعد انتهائه ،   . 14.5 
 للتحقيق في الشكوى.

 
وستتخذ   و/ أو التعليم  ,  أثناء التحقيق في الشكوى، من اإلضرار بأمور العملتضررالم  ستحمي الكلية . 14.6

 فيما يلي.   15حلول مؤقتة كما هو مفصل في بند 
 

أن  , ولم تقدم شكوى أو  مكان العمل أو التعليملة تحرش جنسي أو مضايقة في إطار  الكلية حا  اكتشفتإذا   .  14.7
الكلية نقل أي    تطلبفي هذا الصدد ،    ؛ةتحويل الحالة إلى تحقيق مسؤول  يتمسحب الشكوى،  المتضرر  

ال / أو  الجنسي و  التحرش  إذا  إحدى إلى  مضايقة  معلومات عن  معلومات  كانت هناك  ما    المسؤوالت 
قوم ست،  كما ذكر؛ إذا تم نقل حالة كهذه إلى تحقيق المسؤولة أو اكتشفت المسؤولة حالة كهذه  معروفة

متضرر  ، وإذا تراجع البندوفقًا لجميع أحكام هذا الحادث  ، بالتحقيق في الإلى أقصى حد ممكن  ،سؤولةالم
 الشكوى. سحب ح سبب أيًضا توضي اجب عليهتوعن شكواه،  ي

 
لل . 15 المسؤولةيحق  الكلية، أن  جهات  ، بالتنسيق مع  أمر، عند الضرورة، باتخاذ تدابير مؤقتة تالمعتمدة في 

الشكوى من   أثناء التحقيق في  إلى حماية الضحية  الشؤون  ب  األضرارتهدف  لتقديم  تعليم  العمل أو  نتيجة 
، تعليمالعمل أو العالقات    إطار أي ضرر آخر في  من ضرر قد يشوش التحقيق في الشكوى, أو   الشكوى،

 . المشتكيو/ أو مضايقة إضافية من قبل  تحرشومن أجل منع حاالت ال
 

 تلخيص التحقيق  .  16
 

، دون تأخير، ملخًصا مكتوبًا للتحقيق في الشكوى، والذي يجب أن  ستعد المسؤولة،  في نهاية التحقيق . 16.1
موثقة   توصيات  إلى  باإلضافة  إليها،  توصل  التي  والنتائج  التحقيق  لتفاصيل  مفصالً  ملخًصا  يتضمن 

أدناه. توصيات   17.4  -17.1بنود  لمواصلة عالجه، بما في ذلك ما يتعلق بكل من المسائل المفصلة في  
طبق  ي التأديبي  الدستور    ة مغلقة(: عدم اتخاذ اإلجراءات، فتح إجراءات تأديبية ما داممحتملة )ليست قائم

وإرشادات حول السلوك   المشتكي  نبعاد المشتكى عليه ع، االستماع، وتوصيات إل المشتكى عليهعلى  
 ., وغيرهافي الكلية و / أو مكان العملمناسب ال

رئيس    ة( إلى مساعد1: )ن بين االثنين اآلتيينإلى واحد مسؤولة  من قبل الم  أعالهالمذكور  يقدم الملخص   . 16.2
( 2أو الطالب؛ أو )  األكاديمي  الشؤون األكاديمية، بقدر ما تتعلق الشكوى بأحد أعضاء هيئة التدريس

تم رفع شكوى ضد   إذا  للكلية،  العام  المدير  الهيئة  إلى  "   اإلداريةعضو  يلي:  )فيما  الجهة أو موظف 
 "(. الحاسمة

 . شانه، يكون رئيس الكلية هو العامل الحاسم في إذا قدمت الشكوى ضد الجهة الحاسمة
مقاول يعمل فعليًا في الكلية، يجب على الكلية والمقاول االتفاق على    تضرر موظفإذا كان الشخص الم  . 16.3

 وفقًا لظروف القضية. جهة الحاسمة هوية ال
اتخاذ إجراءات )بما  على  ء نية، فسيكون لها الحق في التوصية  أن الشكوى قدمت بسوت المسؤولة  إذا رأ . 16.4

 .المشتكيفي ذلك استدعاء لعقد جلسة استماع( ضد 
 

 الحاسمةقرارات الجهة  .  17
 
  7، عليه أن يقرر، دون تأخير وخالل مدة ال تتجاوز  المسؤولة  ملخص وتوصيات  ت الجهة الحاسمة  تلق . 17.1 

 من اإلجراءات التالية:   بالنسبة لكلأيام عمل، ممارسة الصالحيات المتواجدة في حوزته 



 

 

 الكلية األكاديمية 

 عيميك يزاعيل
 

 أكاديمية الشمال

إعطاء تعليمات للموظفين المرتبطين في الحالة، بما في ذلك عن قواعد السلوك السليم في    .  17.1.1
 تدابيرالالمشتكي عن المشتكى عليه، فضال عن اتخاذ   إبعادو/ أو التعليم,  إطار عالقات العمل 

لحقت الالزمة   التي  األضرار  أو إلصالح  المضايقة،  أو  الجنسي  التحرش  فعل  تكرار  لمنع 
 بالمشتكي بسبب المضايقة أو التحرش .

, إذا كان المطبقتأديبي  دستور التأديبية وفقا ألحكام ال  , بما في ذلكاتخاذ إجراءات .  17.1.2
 لى المشتكى عليه و/ أو استماع بموجب القانون.  يطبق ع

شطب الشكوى وعدم اتخاذ أي    -بعد التوضيح أنه ال ينبغي اتخاذ أي خطوات في هذا الشأن    . 17.1.3
 . إجراء

 
سلم تأن    اويتعين عليه  المذكور أعاله  عمل دون تأخير لتنفيذ قراره  الجهة الحاسمة أن تيتوجب على   . 17.2

 ة وأن يتيح للمشتكي والمشتكى عليه االطالع للمشتكي, المشتكى عليه والمسؤولا  قرارهمعلل عن    إعالم
 .اوتوصياته ةملخص المسؤول على

الحاسمةيحق   . 17.3 قرارهللجهة  الظروف، تغيير  تنفيذه    ا، بسبب تغير  تأجيل  أو  )أ(  الفرعي  البند  بموجب 
 .ةوللمسؤولوخطي للمشتكي وللمشتكى عليه علل قدم إخطار ما أن توعليه

تأديبية )بما في ذلك  بسبب إجراءات    اأو تغييره   ا، أو تأجيل تنفيذهاتأجيل قراره  تستطيع الجهة الحاسمة  . 17.4
ت الجهة الحاسمة المتعلقة بالحالة موضوع القرار؛ إذا قامأو تحقيقية من قبل سلطة معتمدة(  أو قانونية  
  -بفعل ذلك
 .ةلمسؤولاعن ذلك للمشتكي, للمشتكى عليه وخطيًا عليه تسليم كتاب معلل   . 17.4.1
  14.6أن يتصرف وفقا ألحكام بند    على صاحب العملطالما لم تنتهي اإلجراءات   . 17.4.2

 أعاله. 
 . أعاله.  17.1بند  عند انتهاء اإلجراءات على صاحب العمل اتخاذ قرار بموجب    .  17.4.3

 
والمقاول االتفاق    الكلية  ستطيعت،  الكليةفي حال كان المشتكى عليه عامل مقاول الذي يعمل فعليا لدى    . 17.5

 أعاله.   17.4 -17.1بنود بينهم حول من سيقوم بتنفيذ أحكام 
إذا قررت الجهة الحاسمة أن التحقيق لم يستنفد من قبل المسؤولة، فيمكنه إعادته إلى المسؤولة لغرض  .  17.6

 التحقيق ثالثة أشهر تقويمية.  إتماماستكماله. في أي حال، يجب أال تتجاوز مدة 

 
 الجزء الخامس: األحكام الرئيسية المتبعة في الكلية لعالج التحرش الجنسي والمضايقة

 
التأديبية   لألنظمةاإلجراءات التأديبية وفقًا    إطار  الجنسي و / أو المضايقة في   تحرشعامل الكلية مع الستت .  18

 ، أو في إطار جلسة استماع. إذا ما تواجدت، المشتكى عليه المطبقة على
وال  تحرشال . 19 إنهاء  مضايقة يشكالن  الجنسي  إلى  تؤدي  قد  تأديبية خطيرة  ل عً وخضعمل  جرائم  جلسة  ا 

 أيًضا جرائم جنائية. شكلاستماع، وقد ت
ا  إجراءات مؤقتة على النحو المفصل في هذ  اتخاذاألمر بصالحية  ، فإن  مع افتتاح اإلجراء ذي الصلة  . 20

 القضية.  للهيئة التي تبت فيمنها واإلضافة إليها، هي تحفظ ، وتغييرها، والالدستور
 

 كاذبةالشكاوى الكاذبة ومساعدة الشكاوى ال  . 21
 

من أشكال المساعدة    أي شكلأو    كاذبةإن تقديم شكوى كاذبة أو تقديم معلومات كاذبة لدعم الشكاوى ال   . 21.1
 يشكل جريمة تأديبية خطيرة وقد يشكل جريمة جنائية.كاذبة في الشكاوى ال

 شكوى ثبت أنها قدمت بسوء نية ومعرفة أنها كانت شكوى كاذبة.  -في هذا الصدد ، "شكوى كاذبة" 
 

 الخصوصية الحفاظ على   .22
، إلى أقصى  مشتكين والمشتكى عليهمتحترم الكلية خصوصية جميع األطراف ذات الصلة، بما في ذلك ال  . 22.1

الكلية في التحقيق  مثل: واجب    ،وبهدف حماية المصالح األخرى المعنيةحد ممكن ووفقًا لمتطلبات القانون  
الجنسي وال  التحرش  ها والتزام الكلية باستخدام  مقابلواتخاذ تدابير ضد المسؤولين    مضايقةفي حاالت 

 ظاهرة التحرش الجنسي في الكلية. على   ة من أجل القضاءوقائيالتدابير الجماعية وال
 
 : متفرقات الجزء السادس



 

 

 الكلية األكاديمية 

 عيميك يزاعيل
 

 أكاديمية الشمال

 
 الكليةموظف مقاول المستخدم فعليا لدى    . 23

تتحمل الكلية    الكلية,   بموجب القانون واألنظمة، في حال كان الموظف عامل مقاول الذي يعمل فعليا لدى . 23.1
أعاله( بسبب التحرش الجنسي والمضايقة من قبل    6نفس مسؤولية صاحب العمل العادي )انظر إلى بند  

 لهذا الدستور. 17.5 -و 16.3, 12.3هناك أحكام خاصة في بنود عامل مقاول المستخدم لديه. 
 

 سريان المفعول  التطبيق و . 24
 

في  فعليًا  المقاول الذين يعملون  موظفي  ، وكذلك  على جميع موظفي الكلية والطالب  األنظمةتطبق هذه   . 24.1
 الكلية.  

   . 14.5.2019يبدأ تطبيق هذا الدستور اعتباًرا من:   . 24.2
غير المنصوص عليها صراحة  ال، وفي مسألة  هاوال ينتقص من   القانون  أحكاملدستور على  يضيف هذا ا . 24.3

 . واألنظمةقوانين ذات الصلة وفقا للقانون ، تطبق الدستورفي هذه ال 
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