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مُوجزُالنظامُالداخل ّيُلمنعُالتح ّرشُالجنس ّيُ
فيُالتخنيون

يش ّكلُهذاُالمستندُموج ًزاُفقط ُ
النصُالملزمُهوُالنصُالكاملُباللغةُالعبريّةُللنظامُالداخل ّيُلمنعُالتح ّرشُالجنس ّيُفيُالتخنيون
ّ
يتط ُّرقُالنظامُالداخل ّيُإلىُالنساءُوالرجالُعلىُحدُّسواء .ومنُأجلُالتيسيرُ،جرىُاستخدامُالتأنيثُوالتذكيرُ
علىُالتوالي.
 وضع التخنيون نصب عينيْه هد ًفا بالغ األهميّة من أجل ضمان بيئة تحترم الدارسين والعاملين فيه،
وخالية من أيّ تحرّش جنسيّ أو مضايقة على خلفيّة التحرّش الجنسيّ  .فالتحرّش الجنسيّ والمضايقة
ينتهكان كرامة اإلنسان وحريّته وخصوصيّته ،والمساواة بين الجنسيْن ،وهما محظوران وف ًقا للقانون.
ْ
زد على ذلك أ ّنهما يش ّكالن مخالفة سلوك ّية (تأديب ّية) جسيمة.
 يقوم النظام الداخل ّي لمنع التحرّش الجنسيّ في التخنيون بتفصيل وتوضيح الخطوات التي يقوم بها من
أجل منع التحرّش الجنسيّ أو المضايقة ،بما فيها خطوات على المستوى الدعائيّ  ،وهو يصيغ ُنظم
معالجة الشكاوى التي ُتقدّم .ويسعى النظام الداخل ّي إلى تدعيم وزيادة ما جاء في القانون واألنظمة ،ال
االنتقاص منها.
 على ُمن ُيسري ُالنظام ُالداخل ّي؟ ُتتطرّق أحكام النظام الداخل ّي إلى ك ّل حالة من حاالت التحرّ ش
الجنسيّ أو المضايقة ،تبدر عن شخص ما في التخنيون ض ّد شخص آخر تابع له ،وتسري أيضً ا على
التحرّش والمضايقة اللذيْن بدرا عن شخص تابع للتخنيون تجاه عابر سبيل في حال حدثت هذه األفعال
في المنطقة التابعة للتخنيون أو في ضمن إطار عمله.
 ماُهوُالتح ّرشُالجنس ّي؟ُيشمل التحرّش الجنسيّ أحد األفعال التالية:
 oابتزاز شخص ما من أجل ارتكاب فعل ذي طابع جنسيّ ؛
 oفعل شائن -فعل هدفه التهيّج أو االكتفاء أو التحقير الجنسيّ ؛
 oاقتراح متك ّرر ذو طابع جنسيّ  ،يُو ّجه لشخص أوضح للمتحرش أنه غير معنيّ بهذه االقتراحات.
في حال الحديث عن عالقات سلطة وسيطرة ،فإنّ التحرّش يعني اقتراحً ا متك ّررً ا كما أسلفنا حتى
لو لم يُعبّر الشخص اآلخر عن معارضته أو عدم رغبته؛
 oالتطرّق بشكل متك ّرر إلى جنسانيّة الشخص ،في حال أبدى ذلك الشخص للمتحرش أنه غير معنيّ
بهذه التط ّرقات المذكورة .في حال الحديث عن عالقات سلطة وسيطرة ،فإنّ التحرّش يعني تطرّ ًقا
متك ّررً ا كما أسلفنا حتى لو لم يُعبّر الشخص اآلخر عن معارضته و /أو عدم رغبته؛
 oالتعامل بشكل تحقيريّ أو مهين مع جنس شخص ما أو مع جنسانيّته أو نزعاته الجنسيّة؛
 oالنشر المغرض لصورة أو شريط أو تسجيل لشخص ما ،يتمحور في جنسانيته ،من خالل
مالبسات قد يؤدي فيها النشر إلى إذالله ،في حين يجري ذلك من دون موافقته على النشر.
 ماُالذيُالُيعتبرُتح ّرشًاُجنس ًّيا؟ الغزل الذي يجري بروح طيّبة ،من خالل االحترام المتبادل واإلرادة
الحرّة والموافقة المتبادلة ،ال يُعتبر تح ّر ًشا جنس ًّيا.
 ما ُهي ُالمضايقة؟ ُالمضايقة هي مسٌّ الحق بعضو طاقم أو عامل أو مر ّ
شح أو طالب ،من طرف
مُش ّغل أو مسؤول ،إذا كان مصدر المضايقة والمسّ ناب ًعا م ّما يلي:
 oالتحرّش الجنسيّ؛
 oتبليغ ،شكوى ،شهادة أو دعوى ناجمة عن مضايقة أو عن تحرّش جنسيّ ؛
 oمساعدة موظف لموظف آخر بخصوص التو ّجه أو الشكوى أو الدعوى الناجمة عن مضايقة و/أو
تح ّرش جنسيّ .
الجنسي أو
طرقُمعالجةُالتح ّرشُالجنس ّي ُأوُالمضايقة :يُمكن للمتض ّرر الذي يشعر بأنه كان ضحية للتح ّرش
ّ
ضاُمنهاُ،وفقما يشاء:
المضايقة أن ينشط من خالل القنوات الثالث التالية ،كلّهاُأوُبع ًُ
ي :التو ّجه إلى إحدى مفوضتي أو ُمر ّكزات منع التحرّش الجنس ّي في التخنيون.
 oاإلجراء ُالتأديب ُّ
يمكن أن يت ّم التو ّجه بشكل شخص ّي أو بواسطة شخص آخر ،شفويًّّا أم خطيًّّا.
ي :تقديم شكوى لدى الشرطة.
 oاإلجراءُالجنائ ُّ
ي :تقديم دعوى مدنيّة.
 oاإلجراءُالمدن ُّ
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ي :تنشط في التخنيون مفوضتان لمنع التحرّش الجنس ّي ،هدفهما تلقي
 مف ُّوضتا ُمنع ُالتح ّرش ُالجنس ُّ
ًّ
الشكاوى والتوجّهات المتعلقة بالتحرّش الجنس ّي أو المضايقة ،واستيضاحها وفقا لإلجراء المفصّل في
النظام الداخلي ،وتقديم التوصيات إلى السلطات المخ ّولة في التخنيون باتخاذ خطوات مؤقتة أو دائمة
ضا بنشاطات إرشاديّة
ترى أنّها ضروريّة من أجل معالجة المسألة .وتقوم المفوضة المر ّكزة أي ًّ
واستشاريّة لمنع التحرّش الجنس ّي.
ّ
ي :إلى جانب المفوضتين ،تنشط في التخنيون عدة مركزات لمنع التحرّش
 مر ّكزاتُلمنعُالتح ّرشُالجنس ُّ
ً
الجنس ّي ،ومه ّم ّ
ُالتوجهات ُوم ّد ُيد ُالعون ُفي ُالنشاطاتُ
ُلتلقي
ا
ي
ُوفور
ا
ُمتاح
ا
ن
ُعنوا
تهن أن يكنَّ
ّ
ً
ً
ّ
ُالتوجه ُإلى ُعنايةُ
اإلرشاديّة ُوالوقائيّة .المركزات غير مخوّالت بمعالجة التو ّجهات ،ويقمنَ ُبنقل
ّ
إحدىُالمفوضتيُنُ،وفق رغبة المتو ّجه.
ُالتوجه ُوواجب ُمساعدة ُالمف ّوضة ُفي ُعملية ُاالستيضاح :تهت ّم المف ّوضتان بتسيير إجراء
 معالجة
ّ
استيضاح ّي سر ّ
ي وجذريّ ،من خالل الحفاظ على حقوق مجمل الضالعين في المسألة .يجب على كل
شخص في التخنيون يشتبه بوقوع تحرّش جنس ّي أو مضايقة شخص آخر عدمُمعالجةُالموضوعُبنفسهُ
بلُالتبليغُباألمرُإلحدى المفوضتين أو المر ّكزات ،بأسرع ما تسمح به ظروف المسألة .يجب على كلّ
شخص في التخنيون أن يتعاون بشكل كامل مع المفوضتين وأن يساعدهما قدر المستطاع في أداء
مه ّمتهما .ولذلكّ ،
فإن االمتناع عن التعاون مع المف ّوضة وعدم اإلدالء بالمعلومات أو اإلدالء بمعلومات
ًّ
كاذبة ،تش ّكل كلها مخالفة سلوكيّة ،إال إذا جرى ذلك وفقا للقانون.
ُالتوجه :في أعقاب االستيضاح ،ت ّتخذ المفوضة التي تعالج التو ّجه قرارً ا بخصوص
 انتهاء ُعالج
ّ
الخطوات التي ترى من المناسب اتخاذها في أعقاب نتائج االستيضاح :إغالق الملف ،التوصية بتقديم
المشتكى عليه إلى المحكمة التأديبيّة ،أو التوصية بالفصل بين الطرفيْن ،أو أيّ خطوة أخرى تالئم
حيثيات المسألة ،وفق ما تراه المفوّ ضة مناسبًا.
السر ّية :تلتزم المفوّ ضتان وك ّل شخص آخر في للتخنيون كان على دراية بتفاصيل
 الحفاظ على
ّ
معالجة التو ّجه ،بالحفاظ على سريّة المعلومات المتعلقة بهذا التو ّجه ،باستثناء الحاالت التي يُلزم
القانون فيها باإلدالء بهذه المعلومات ،أو لغرض اإلدالء بهذه المعلومات أمام المفوّ ضة لغرض معالجة
التو ّجه.
التوجه ولمن :كل شخص في التخنيون ،أي :طالب/ة في أ ّ
ي مساق في التخنيون (بما في ذلك
 كيف ّية
ّ
طالب المرحلة التحضيريّة وطالب في أجازة) ،كل عضو طاقم أكاديم ّي (رفيع أو ثانو ّ
ي ،بمن فيهم
الضيوف األكاديميّون) وعضو في الطاقم البحث ّي ،وكل عامل/ة إدار ّ
ي/ة (دائم أو مؤقت ،بمن فيهم
العاملون وفق اتفاقيات استشارة ومزودي الخدمات على اختالفهم) -أ ّ
ي شخص من هؤالء تضرّ ر أو
اشتبه بوقوع تح ّرش جنس ّي أو مضايقة نابعة من التحرّش الجنس ّي ،مدع ّوُومطالبُبالتبليغُبذلكُإلحدىُ
المفوضتين ُأو ُالمر ّكزاتُ ،وفق ُما ُيرتئيه ُصاحب ُالبالغ .يُق ّدم البالغ إلى إحدى المسؤوالت الواردة
ّ
ّ
والمركزات
أسماؤهن تاليًّا ،خطيًّّا (باأليميل) أو شفويًّّا (بالهاتف وبلقاء شخص ّي) .تتعهّد المفوضتان
بالحفاظ على خصوصيّة مق ّدمي البالغات والمشتكين ،وفقًّا لرغباتهم وبما يقتضيه القانون.
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المفوضة المركزة (منع التحرش وتقديم االستشارة ومعالجة الشكاوى)
بروفسور نعيمة كرمون ،هاتف04 – 8294075 :

carmon@technion.ac.il

مفوضة (تقديم االستشارة ومعالجة الشكاوى)
داليا ﭘيلد ،هاتف04 – 8294112 :

pdalia@dp.technion.ac.il

الجنسي
التحرش
مر ّكزات لمنع
ّ
ّ
جليت بجنو ،هاتف04- 8292784 :
ي
طاقم إدار ّ
مالكا روزنفيلد ،هاتف04 – 8292634 :
نقابة الطالب العا ّمة
مؤسّسة التخنيون للبحث والتطوير ﭘنينا ألوني ،هاتف04- 8293726 :
جليت ستولر ،هاتف04 -5398829 :
حرم بات جاليم
روتم باورون ،هاتف03- 6966662، #6 :
حرم شارونا ،تل أبيب
دافنا هرشكو ،هاتف04-8292596 :
عمال المقاولين

galitb@dp.technion.ac.il
secyor@asat.org.il
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