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ب�ن  ت�افؤ تھ، و�التھ، خصوصيّ ع�� خلفية جنسية باح��ام اإل�سان، حر�ّ املضايقة و ا�جن��ي  تحّرشال يمّس 

ضرر، ّما �حق بھ من عالناجم املطالبة بالتعو�ض  يحّق ملن يتعّرض لھهو كذلك عمل إجرامي  .ا�جنس�ن

 .1998 من أيلول لعام 20 ، �� الـا�جن��ي تحّرشقانون منع ال ابتداًء من تار�خ سّن وذلك 

سياسة  و�تعارض معالعمل، القائمة �� عالقات منظومة ال��  واملضايقة ا�جنسية ا�جن��ي تحّرشاليمّس 

 و�� ا�جامعة املفتوحة (
ُ
ل)امل

ّ
 .، وال تقبلھ بأي ش�ٍل من األش�الشغ

سس التعليماتص لتوضيح خصّ ُم دستور هذا ال
ُ
ا�جن��ي  تحّرشمنع الية واألنظمة ال�ي تنّص ع�� القانون أ

ي ال� ن واألنظمةوالقانو  لدستور �� حال وجود تناقض ب�ن هذا ا .1998 قانون  -، اسة ا�جامعة املفتوحة)(كرّ 

لزمة �� هذه ا�حالة �� الراجحة األنظمةالقانون و  فإن ،صيغ بناًء عل��ا
ُ
��  مطالع��ا، كما تردوُ�مكن ، واملـــ

 .دستور من هذا ال 11البند 

املستمرة، و  م��ا العابرة، (ب�ن كال الطرف�ن) وّ�ح أيًضا أن العالقات ا�حميمة باملوافقةجاء هذا الدستور ليُ 

 ب�ن أ�خاص تجمع بي��م عالقة سلطة وتبعّية أ�ا
ّ
د ��ّد و ً�ا �� املصا�ح، تضار ل ديمية و/أو إدار�ة، تمث

 ي إ�� استغاللؤدّ تأن  ولها، سواًء �� التعليم أو العملغ�� مالئم  جًوا تخلقو بو�ة والتأهيلية، العملية ال�� 

 .والسلطةللنفوذ  ��يء

 2019 أّيار  /مايو 19 بتار�خ النظام �عديل تّم 
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 محتوى الدستور 

 4-1البنود  ؟واملضايقة ا�جنسيةا�جن��ي  تحّرشما هو ال القسم "أ" 

  6-5البنود  املضايقة ا�جنسية ا�جن��ي و  تحّرشنتائج ال  القسم "ب" 

  8-7البنود    سياسة ا�جامعة املفتوحة ومسؤولي��ا القسم "ج"

 11-9البنود  ضايقة ا�جنسية       ا�جن��ي وامل تحّرشمنع ال  القسم "د" 

 12البند       ؟�عرُّضك للتحّرش أو املضايقة�� حال  ما العمل  القسم "ه" 

  ،تقديم ش�وى �� ا�جامعة املفتوحة إجراءات  القسم "و" 

 18-13البنود        ا�جامعة املفتوحة املعا�جة تحت مسؤوليةو  

 :غ�� ذلك  "القسم "ز

سس أهم  
ُ
قةالتعليمات أ

ّ
 19البند  ضايقة ا�جنسية ا�جن��ي وامل تحّرشلبا املتعل

 20البند  )ةتبعيّ سيادة و قوامة ( ةعالق من تجمعهممنع إقامة العالقات ا�حميمة ب�ن  القسم "ح" 

م ع��ا القسم "ط" ّيِ
َ
                                                                                                      21البند  تطبيق الدستور            لق
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 ؟ا�جنسية ضايقةا�جن��ي وامل تحّرشما هو ال  القسم "أ": 

 ا�جن��ي؟ تحّرشما هو ال .1

التحّرش  بدر يمكن أن يُ كما بل الرجل للمرأة، ا�جن��ي من قِ  تحّرشال بدر �� معظم ا�حاالت ي )أ(

  من ِقبلا�جن��ي 
ّ
 ي �ل هذه اإلم�انيات.رجل أو امرأة، تجاه رجل أو امرأة؛ والقانون �غط

 ،ممنوعة سلوكّياتخمسة  أحدا�جن��ي هو  تحّرش، ال1998 - ا�جن��ي تحّرشوفًقا لقانون منع ال )ب(

 :و��

 .اجنسيً  اطا�عً  يحمل للقيام �عمٍل  ما �خصاب��از  (1)

فة لديھ،د بإقالة : مسؤول ��ّد مثال
ّ
 دأو محاضر ��ّد  معھ. عالقة جنسية إقامةإذا رفضت  موظ

 إقامة عالقة جنسية معھ. ت/�� االمتحانات إذا رفض ة لديھطالب/طالب التسّبب �� رسوبب

 عمل مش�ن. (2) 

فة: طالب أو محاضر مثال
ّ
أمامها، دون  جسدهأو يكشف  إثار��ا جنسًيا،��دف  يالمس موظ

 موافق��ا.

  بالرغم من إبداء ،رةمتكرّ  -اجنسيً  اطا�عً  تحمل -اق��احات  (3) 
ُ
وّجھ إليھ ال�خص الذي ت

 ا.عدم رغبتھ �� االق��احات 

 التالية:ظهار عدم املوافقة �� ا�حاالت ال حاجة إل  ،ولكن

i.  م�ان العمل. اتھصالحيالسلطة والنفوذ لاستغالل صاحب �� 

 سكرت��تھ.صالحياتھ �� التحّرش �: مدير �ستغل مثال

ii. مر�ض/عاجز  /العناية بقاصرأو  ال��بية، السلطة والتبعّية عالقات قائمة ع�� استغالل. 

ف مثال:
ّ
� مسؤولية تر�يتھ أو �خ�ستغل  موظ

ّ
  .العناية بھًصا يقوم بتو�

 ، رةمتكرّ  جنسّية إيحاءات (4) 
ً
عدم عزوفھ و الذي يتعّرض لإليحاءات اذا أبدى ال�خص  خاصة

 . رغبتھ

، رغم توضيحھ أن األمر �خصمظهر ال تخّص ا�جانب ا�جن��ي �� ةر متكرّ  إيحاءات مثال:

 يضايقھ.
كرت �� البند (، ال حاجة إلظهار عدم املوافقة ولكن

ُ
 ) أعاله.3�� ا�حاالت ال�ي ذ

ة وُمهينةايحاءات  (5) 
ّ
 ال�خص ية، سواًء أبدىأو ميولھ ا�جنس ال�خصجنس بناًء ع��  ُمذل

  أم لم ُيبِد. انزعاجھ من األمر 

 (ج) عدم املوافقة

هذا ا�جن��ي؛  تحّرشموافقتھ ع�� فعل ال م) ع�� وجھ العموم، ع�� اإل�سان أن ُيبدي عد1(

 اإللزام ال ينطبق ع�� ا�حاالت التالية:

i.  ) (ب) أعاله)1االب��از (الفقرة ( 

ii. ) (ب) أعاله)5�عامل ُمه�ن وُمذل (الفقرة ( 

iii.  السيادة والتبعّيةالقوامة ( العالقات القائمة ع��استغالل(  
ُ
ومن  شتحرّ �� العمل ب�ن امل

 ) أعاله).4(-) و3(ب) ( :انظر الفقرات فعال(عن هذه األ  تحّرشوقع عليھ فعل ال
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iv.  قاصرالعناية ب��بية أو ال، )السيادة والتبعّية( القوامة العالقات القائمة ع��استغالل/ 

 ) أعاله).4(-) و3(ب) ( :انظر الفقرات فعالعاجز (عن هذه األ 

v.  ّعاِ�ج من  -ة، �� إطار نف��ي أو ط�ياستغالل التبعي
ُ
(عن هذه  من يتلّقى العالجتجاه امل

 ) أعاله.4(-) و3(ب) ( :انظر الفقرات فعالاأل 

 .غ�� ضمنّية �� ا�حالت�نبذلك صر�حة و ع�� �و��ا سواًء كالمًيا أو سلوكًيا  عدم املوافقة تدّل ) 2(

 

 ما الذي ال ُ�عت��  .2
ً

 ا؟تحّرش

من طبيعة فش ا�جن��ي، التحرّ  هية�ش�ٍل مفّصل ما واعّرفأن �ُ  العامل�ن ع�� سّن القوان�نرغم محاوالت 

 "رماديً  أنهذه التعر�فات 
ً
عت�� �ل ما �ُ  -ضمًنا – أن ُ�عّرفمن الصعب  :ثالع�� سبيل امل". ات��ك مجاال

 "ُم 
ً
" هيًنا" أو "ُم �عامال

ً
ق بجنس اإل�سان أو جنوستھذال

ّ
 تحّرش. مع ذلك، منع ال(ميولھ ا�جن��ّي) فيما يتعل

تبادلةوافقة املو  ال�ي ُيمّ��ها الرضاا�جن��ي ليس منًعا للمغازالت 
ُ
 .امل

 
 ؟ا�جنسية ضايقةما �� امل .3

ضايقة ) امل1988وقانون ت�افؤ الفرص �� العمل ( ،)1998ا�جن��ي ( تحّرشمنع الوفًقا لقانون  )أ(

 :، أو �� إطار عالقات تخّص العمل�� إطار �علي�ي �� حال تّمت املضايقة، �� أحد ما ي��ا�جنسية 

ف/يمّس بطالب دار�ةأو اإل  يةالتدريس الهيئةُمحاضر أو أحد أعضاء  )1(
ّ
، سّبب لھ األذىويُ  موظ

 ا�جن��ي. تحّرشهو ال ذىاأل الدافع وراء ح�ن ي�ون 

ف/يمّس بطالب دار�ةأو اإل  يةالتدريس الهيئةمحاضر أو أحد أعضاء  )2(
ّ
، سّبب لھ األذىويُ  موظ

دعوى قضائية  رفع أو  ة،جنسيمضايقة  تقديم ش�وى ع��هو  ذىاأل الدافع وراء ح�ن ي�ون 

 �سبب املضايقة ا�جنسية كما سبق وذكرنا.

ف/يمّس بطالب دار�ةأو اإل  يةالتدريس الهيئةمحاضر أو أحد أعضاء  )3(
ّ
، سّبب لھ األذىويُ  موظ

ف آخر  هو مساعدة طالب لطالب آخر  ذىاأل الدافع وراء ح�ن ي�ون 
ّ
ف ملوظ

ّ
 أو مساعدة موظ

ق
ّ
 ردتكما  ،�عّرض لها جنسية مضايقة �سببدعوى قضائية أو رفع  بتقديم ش�وى  فيما يتعل

 �� هذا البند.

، ولهذا السبب جنسية ضايقةملطالب آخر تعّرض طالبة أدلت �شهاد��ا فيما يتعلق ب :مثال

األذى �� باملساس ��ا والتسّبب لها  الهيئة التدريسيةا�حاضر أو عضو آخر من أعضاء  يحاول 

 .عالما��امن خالل التالعب �أو  عليمها�

 ال�اذبةدعوى قضائية ال /وى الش� التحّصن من)ب(

 -) �� هذا البند3) أو (2�� الفقرة (أ)( وردكما  - ا�جنسية املضايقة جّراء�� اإلجراء القضائي 

ف/�ستطيع الطالب
ّ
 بأّن  عاءاالدّ  الطاقم اإلداري /للهيئة التدريسية التا�عأو املسؤول  املوظ

ف/الطالب
ّ
ّدمت ال�ي عرف أن الش�وى أو الدعوى  املوظ

ُ
 .ال أساس لها من ال�ّحة ق
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 ما هو "اإلطار التعليمي"؟ .4

��  تحّقق�� "اإلطار التعلي�ي" ي ا�جنسية ا�جن��ي أو املضايقة تحّرشا�جن��ي، ال تحّرشوفًقا لقانون ال

 من الظروف ا�خمسة التالية: �ٍل 

 .م�ان التعليم نفسھ��  )أ(

  )ب(
ُ
ل ليجري فيھ �� م�ان آخر يختاره امل

ّ
ا يخّص العمل. العملشغ

ً
 أو �شاط

ل واملشتغل�ن عنده �عرض ��ا عرض : �� قاعة مثال
ّ
لماملشغ

ّ
شغ

ُ
 .نتجات امل

 .خالل التعليم (ج) 

 املركز التعلي�ي.نطاق مثل جولة �عليمية خارج تعلي�ي الطار اإل  رحلة أو سفر يخّص : �� مثال

�� أي م�ان �ان (�� �� منظومة العالقات التعليمية،  عّية)ب(السيادة والت القوامةاستغالل عالقة  (د) 

 .)يةالتدريس هيئةالبيت عضو 

 .�� أحد وسائل االتصال اإللك��ونية (ه) 

 
 ا�جنسية ضايقةا�جن��ي وامل تحّرش: نتائج ال"ب"القسم 

 
  ا�جنسية ا�جن��ي واملضايقة تحّرشالعدم قانونية  .5

كرامة اإل�سان، مّس بت ةغ�� قانوني ّياتسلوك �� ا�جن��ي واملضايقة ع�� خلفية جنسية تحّرشال )أ(

 حرّ�تھ، خصوصيتھ، و�الت�افؤ ب�ن ا�جنس�ن.

ووفًقا لقانون )، 1998ا�جن��ي ( تحّرش، وفًقا لقانون منع الا�جنسية ا�جن��ي واملضايقة تحّرشال )ب(

 :، ���شأن املضايقة ا�جنسية )1988(ت�افؤ فرص العمل 

 ُيمكن بناًء عل��ا ُجنحة جنائية،  )1(
ُ
  تحّرشاعتقال امل

ُ
 .ضايق أو �غر�مھ �غرامةأو امل

�� هذه الدعوى يمكن املطالبة بتعو�ض  .رفع دعوى قضائيةبناًء عل��ا  يمكن، ةمدني إدانة )2(

  ِقبل إعانات أخرى، ثابتة أو مؤقتة، منأو أي مادي 
ُ
 ضايقامل

ُ
ل، و�� �عض ا�حاالت من امل

ّ
 شغ

 .املسؤول

 

 تأديبية�� ُجنح ا�جنسية ا�جن��ي واملضايقة  تحّرشال .6

تأديبية ا�جن��ي، �� ُجنح  تحّرش�� قانون منع ال ما ورد �عر�فهما، كا�جنسية ا�جن��ي واملضايقة تحّرشال

ب عل��ا، ع�� �ل األوجھخط��ة 
َ
  ُ�عاق

ُ
 تحّرش امل

ُ
 ضايق.أو امل

  
جنحة  عّد ا�جن��ي �ُ  تحّرشأن ال (�� الدستور التأدي�ي للطالب) حقيقة توضيح تّم  ھمن ا�جدير بالذكر، أن

من املتوقع أن يخضع للعقاب ع�� شا�ل��ا ُجنحة نحة أو والطالب الذي يرتكب هذه ا�ُج . تأديبية خط��ة

ق �� الدستور 
ّ
 تأديبية، هذا دون االنتقاص من املسؤولية وفًقا ألي قانون.الجنحة بما تقتضيھ ا�املوث
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 ومسؤولي��ا: سياسة ا�جامعة املفتوحة "ج"القسم 
 
 مع سياسة ا�جامعة املفتوحة ا�جنسية ا�جن��ي واملضايقة تحّرشال �ٌل من يتعارض .7

مع سياسة ا�جامعة  انوتتعارض ،التعليمية باملنظومةا�جن��ي واملضايقة ع�� خلفية جنسية  تحّرشاليمّس 

 .وال تقبلھ بأي ش�ٍل من األش�ال ،املفتوحة
 
 مسؤولية ا�جامعة املفتوحة .8

ل، وع�� �ل إ�سان،  الواقعباإلضافة إ�� املنع  )أ(
ّ
يقوم بالتحّرش ا�جن��ي أو املضايقة ع�� املشغ

  ما يبدر من تجاهيفرض القانون ع�� ا�جامعة املفتوحة مسؤولية خاصة ، ا�جنسية
ّ
ف��ا أفعال موظ

عّين�ن والقّيم�ن
ُ
 من ِقبلها. امل

 
ّ
خاذللتعليم النظري للبالغ�ن، ف��ا وطال��ا، كمؤسسة ا�جامعة املفتوحة ملزمة تجاه موظ

ّ
وسائل  بات

فة  -كما هو مفّصل �� هذا الدستور  - مقبولة
ّ
ؤل

ُ
 من ثالثة أنواع:وامل

 الحًقا) -"د"(القسم  ا�جنسية ا�جن��ي واملضايقة تحّرشمنع ال )1(

ع�� دراية  ا�جامعة املفتوحة�انت ال�ي  ا�جنسية ا�جن��ي أو املضايقة تحّرشمعا�جة ناجعة لل )2(

 الحًقا). -"و"(القسم  ��ا

، أو عقب ا�جنسية ي أو املضايقةا�جن�� تحّرشالا�حاصل واألذى الناجم عن  إصالح الضرر  )3(

 الحًقا). -"و"(القسم  �سبب ذلكدعوى قضائية رفع ش�وى أو  تقديم

�� هذا البند تجاه  ةقّرر املخذ الوسائل تتّ  ال  ،مؤسسة للتعليم النظري للبالغ�نأي وفًقا للقانون،  )ب(

 من القانون. 6وفًقا للبند  ةاملدني دانةسؤولة عن اإل �� امل ،طال��ا

م و�عي�ن الستبيان الش�وى  سؤول�ن�عي�ن م )(ج ّيِ
َ
 ع�� تطبيق الدستور: ق

ْ�ن  )1(
َ
 نوٍع ، يتبعان لش�وى الستبيان ال -األقلع�� –يقوم رئيس ا�جامعة املفتوحة بتعي�ن مسؤول

 .و طاقم متقاعدآخر من طاقم املوظف�ن، بما �� ذلك عض

 مفّصل جاءتالتعليمات القضائية كما وظيفة املسؤول وصالحياتھ مع تتوافق 
ً
  �� هذا  ة

 �� �شاطھ.يتعّ�ن عليھ أن كما  .الدستور 
ً
 ي�ون مستقال

ًمان رئيس ا�جامعة املفتوحة أحد املسؤول�ن لي�ون ُ�ع�ِّ  )2( ليعمل  ع�� تطبيق هذا الدستور  قّيِ

مة �� هذا الدستور (فيما ي��: فّصلاملصالحياتھ وفًقا ل ّيِ
َ
 .)""الق

م�عي�ن املسؤول أو اليتّم  )3( ّيِ
َ
لف��ة محّددة ال تقل عن الثالث سنوات مع إم�انية تمديد  ق

 .ن لف��ات محّددة إضافية دون تقييدالتعي�

 واألقسام األ�اديمية واإلدار�ة �� ا�جامعة املفتوحة:مسؤولية العمداء، رؤساء الوحدات  (د) 

ر�ر ألحد املسؤول�ن، �ش�ٍل العمداء ورؤساء الوحدات واألقسام مسؤولون عن تقديم تق )1(

و/أو مضايقة علموا ��ا، ومّد  ام بتحرش جن��يث  ���ي �ش��ة القيحول �ل حاد فوري،

 مساعدة يحتاجها ملعا�جة املعلومات. ةاملسؤول بأي

الوظائف و/أو أ�حاب  أ�حاب  داء ورؤساء الوحدات واألقسام، بمن ف��م منالعمال يقوم  )2(

إال إذا طلب  ، بأنفسهم ال�ي ف��ا ش��ة تحرش جن��ي و/أو مضايقة ا�حاالت بمعا�جة املراكز

 م��م املسؤول باتخاذ هذا اإلجراء.

 �عليمات هذا البند. خصوصالعمداء ورؤساء الوحدات واألقسام بإبالغ الوحدات األصغر بيقوم  )3(
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 ا�جنسية ا�جن��ي واملضايقة تحّرش: منع ال"د"القسم 
 
 وسائل املنع .9

  لب ا�جامعة املفتوحة طال��ا و�ّل اطتُ  )أ(
ّ
عّين�ن من ِقبلها �نسؤولاملو/أو  ��افموظ

ُ
االمتناع عن أي ب امل

 ،التعليميةالعالقات منظومة �� إطار  جنسيةا�ات ضايقاملجن��ي و ا� تحّرشيدّل ع�� ال فعل

�عليمية  بيئة��دف خلق هذا �ل  .الذكر ةالسالف فعالقدر املستطاع ملنع مثل هذه األ  العملو 

 .ات ا�جنسيةضايقاملجن��ي و ا� تحّرشخالية من ال

 وقيادًيا خذ دوًرا فعّ تّ من ِقبلها أن ي ُمعّ�ن وقّيم مسؤول لب ا�جامعة املفتوحة �ّل اطتُ  )ب(
ً
نع �� ماال

 .منظومة التعليم أو العمل�� إطار  ات ا�جنسية ا�حاصلةا�جن��ي واملضايق حّرشالت

  وليعلم الطالب أّن  )ج(
ُ
 من �ّل كذلك و  ،من ِقبلها وقّيم ُمعّ�ن مسؤول لب �ّل اطا�جامعة املفتوحة ت

 
ّ
ا�جن��ي  تحّرشالمنع بخصوص  ،��ا ا�جامعة املفتوحةات إرشادية أعّد ف أن �ش��ك �� فعاليّ موظ

 ا�جامعة املفتوحة ستُ  . كما أّن حظرهماو  ا�جنسيةات واملضايق
ّ
ن موظ

ّ
��ذه  ف��ا من االش��اكمك

 ُم  و�� فعالّيات .خالل ساعات الدوام الفعالّيات
ّ
قام من ِقبل، ُمناسبة من حيث التوقيتمة، نظ

ُ
 وت

 مختلفة، مثل  وهيئات عوامل
ّ
بحيث ال ي�ون �� مؤسسات �سو�ة،  أو  ��ذا الشأن، قة�جان متعل

 .العملمجرى بمساس  ذلك أي

 

ف�نالتعاون مع �جان امل .10
ّ
 وظ

ف�ننصّرح ��ذا أن ا�جامعة املفتوحة �ش��ك مع 
ّ
 يةوإرشاد و�شاطات توعو�ة اتفعاليّ إقامة ب �جان املوظ

 
ّ
 .واملضايقات ا�جنسية وحظرهماا�جن��ي  تحّرشال منعق بفيما يتعل

 
 استعالمات .11

 ما يحّق للطالب: )أ(

 الوثائق املفّصلة أدناه: أن يطالع للطالب يحّق  -وفًقا للقوان�ن )1(

 .1998ا�جن��ي،  تحّرشقانون منع ال •

  تحّرشقوان�ن منع ال •
ُ
ل)ا�جن��ي (واجبات امل

ّ
 .1998 ،شغ

رةهذه الوثائق م
ّ
راكز التعليمية �� امل �اتبمو  ا�ختلفة؛ األقسام �� السكرتار�ة ؛املكتبة :�� توف

 أنحاء البالد.

 تحّرشال منع فيما يخّص  يةواإلرشادالتوعو�ة نشاطات الفعالّيات والتلّقي املعلومات حول  )2(

 .حظرهماو  ات ا�جنسيةا�جن��ي واملضايق

  )ب(
ّ
قّيم�ن ع�� هذا من املسؤول�ن ال ��ذا ا�خصوص، ف أن يطلب مادة ومعلومات�ستطيع املوظ

 (أ).14أسماؤهم �� البند تظهر الشأن والذين 
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 ؟ا�جنسية ا�جن��ي أو املضايقة تحّرشلل كض: ما العمل �� حال �عرُّ "ه"القسم 
 

 إم�انيات املعا�جة وفق القانون  .12

ر ، جنسًيا أو ضايقھ بھ جنسًيا تحّرشهناك من  أّن  ما �� �خصإذا ادّ  (أ)
ّ
 أمامھ ثالث إم�انيات:تتوف

��  ا�جنسية أو املضايقة تحّرش: إذا حصل الا�جامعة املفتوحة مسؤوليةتحت عا�جة امل) 1(

 .ر تقديم ش�وى ل�جامعة املفتوحةاملتضرّ  فباستطاعة�� ا�جامعة املفتوحة،  يالتعلي�طار اإل 

ّتبعة اإلجراءات
ُ
 ."و"مفّصلة �� القسم  ��ذا ا�خصوص امل

 تحت عا�جة امل )2(
ُ
لمسؤولية امل

ّ
�� "إطار العمل"،  ا�جنسية أو املضايقة تحّرش: إذا حصل الشغ

لر تقديم ش�وى للُم املتضرّ فباستطاعة 
ّ
ّتبعة اإلجراءات .شغ

ُ
�ذا ا�خصوص مفّصلة �� � امل

 ."و"القسم 

 �� الشرطة. بالغر تقديم �ستطيع املتضرّ : إجراءات قضائية )3(

دعوى قضائية (�� العادة، بيت  رفعر �ستطيع املتضرّ  ،خالل ثالث سنوات إجراءات مدنية:) 4(

 :ضّد  ، وذلكالواقع �� إقليم العمل) القضاء

.i تحّرشامل  
ُ
 .نفسھضايق أو امل

.ii  ،شأن مسؤولية �� املسؤولة ا�جامعة املفتوحة  أّن  اّد���� حال ا�جامعة املفتوحة�)

 أعاله). 8انظر البند  -ا�جامعة املفتوحة

 ءات ا�ختلفة املفّصلة أعاله:االعالقة ب�ن اإلجر  (ب)

  أحد بان��اجا�جن��ي أن يختار أو يبادر  تحّرشر من الاملتضرّ باستطاعة ) 1(
ُ
كرت اإلجراءات ال�ي ذ

 .، أو أك��آنًفا

ر اإلجراءات ا�جأن تقرّ  ا�جامعة املفتوحة باستطاعة) 2(
ّ
أو املدنية ع�� طا�ع  نائيةر كيف تؤث

 (د) أدناه). 18، البند "و"املعا�جة الذي يقع ع�� عاتقها (التفصيل ��ذا الشأن �� القسم 

 
مسؤولية تحت عا�جة املو  ،املفتوحةشكوى �� ا�جامعة تقديم : إجراءات "و"القسم 

 ا�جامعة املفتوحة
 

 من �ستطيع تقديم شكوى، وتحت أي ظروف؟ .13

قّدم من قِ 
ُ
 بل:يمكن للش�وى أن ت

  )أ(
ّ
 أو موظًفا أو طالًبا  أّن ب�� ف أو طالب يّد موظ

ً
، �� جنسًيا بھ جنسًيا أو ضايقھ تحّرشآخر مسؤوال

 .التوا��ع�� أو عالقات التعليم  العملعالقات إطار 

 )ب(
ً
بھ  تحّرشبلها أو طالًبا من قِ ُمعّيًنا أي �خص يّد�� أن موظًفا �� ا�جامعة املفتوحة أو مسؤوال

 .ع�� التوا��أو عالقات العمل  ، �� إطار التعليمجنسًيا جنسًيا أو ضايقھ

ُيق��ح تقديم دليل الفقرة (أ) أو (ب). �� حالة كهذه األ�خاص املذ�ور�ن ��  ينوب عنأي �خص  )ج(

 ع�� 
ُ
عة  ش�وى ع�� تقديم ال تضّرر جنسًيا نفسھموافقة امل

ّ
، رسالة موق

ً
 (مثال

ُ
 ).نفسھ تضّرر من امل
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 ؟ا�جهات ال�ي ُيمكن التوّجھ إل��ا لتقديم الشكوى  .14

 يجب تقديم الش�وى للمسؤول عن هذا املوضوع. )أ(

ف�ن الطالب من ِقبل وى اش�ال وتقديمفيما ي�� أسماء املسؤول�ن، لالستفسار 
ّ
��ذا  واملوظ

      :ا�خصوص

  ،ال��وفيسور عنبال عوفر، مسؤولة عن منع التحّرش ا�جن��ّي وعن تطبيق النظام •

 7781382-09  هاتف:

 Inbalof@openu.ac.il  :ال��يد اإللك��و�ي عنوان

 6274534-04 ، هاتف:السيدة اغادير ابو زرقھ، مديرة ا�حرم ا�جام�� وادي عارة •

 agadira@openu.ac.il : ال��يد اإللك��و�ي عنوان

  ،6781521-02ياعيل أران، مديرة ا�حرم ا�جام�ّ� القدس، هاتف رقم:  السّيدة •

 yaelan@openu.ac.il ال��يد اإللك��و�ّي:

 7781817-09 هاتف:، دينا نوسباوم، وحدة التطو�ر األ�ادي�يّ  •

  dinanu@openu.ac.il : ال��يد اإللك��و�ي عنوان
 7780196-09، هاتف: عميد الطلبة –د. موشيك ل�ي  •

 moshikl@openu.ac.il :البرید اإللكتروني عنوان
صاالت، هاتف رقم:  •

ّ
-09إي�ي بن إفرايم، قسم علم االجتماع، العلوم السياسّية واالت

 ettyben@openu.ac.ilال��يد اإللك��و�ي:  ،7781943

صاالت، هاتف رقم:د. دانا كحتان،  •
ّ
 ،7781743-09قسم علم االجتماع، العلوم السياسّية واالت

 danakc@openu.ac.ilال��يد اإللك��و�ي: 

 19.5.2019بتار�خ  اّدةامل ه�عديل هذ ّم ت
 

قّدم فيھ الش�وى،سؤول هو ال�خص الذي �ان امل �� حال )ب(
ُ
أو أنھ ذو صلة مباشرة بموضوع  ت

قّدم ش�وى  وّرط�ناملتبأحد الش�وى أو 
ُ
إ��  (ج) أدناه)، أو  17املسؤول (وفًقا للبند  هذا لنائب��ا، ت

قّدم الش�وى  و�� حال غياب .مسؤول آخر
ُ
تّم دير آخر �� ا�جامعة املفتوحة (إذا إ�� م �ل��ما ت

�� الواردة ف بناًء ع�� التعليمات يتصرّ أن هذا املدير فإن ع�� ، املذ�ور دير إ�� املالش�وى  تقديم

بعهاهذا القسم، 
ّ
 املسؤول). تماًما ع�� شا�لة اإلجراءات ال�ي �ان سيت

 

 مضمون الشكوى  .15

 :وعل��ا أن �شتمل ع���حالة، ل اتتضمن الش�وى وصًف 

 شهود.�� حال �ان هناك الشهود، هو�ة ط�ن �� ا�حالة، و املتوّر هو�ة تفاصيل  عرض )أ(

 .ا�حادثة امل�ان الذي وقعت فيھ تفاصيل عرض)ب(

 إحدى ال�ي تخّص  تفاصيلعرض اليجب ، ا�جن��ي تحّرش حادثةحال االّدعاء بالتعّرض ���  )ج(

 :التالية لوماتاملع

 .التصّرف هذا من ھانزعاجأبدى  قد تحّرشإذا املتعّرض لل )1(

)2(  
ُ
 غ�� ذلك.، سيادة وتبعّية أو قوامةعالقة  تحّرشواملتعّرض لل تحّرشإذا �ان ب�ن امل

tel:09-778-1382
https://mail.google.com/mail/u/0/h/r3ck92mle6yz/?&cs=wh&v=b&to=Inbalof@openu.ac.il
mailto:agadira@openu.ac.il
mailto:yaelan@openu.ac.il
tel:09-778-1817
mailto:ronibe@openu.ac.il
mailto:moshikl@openu.ac.il
mailto:ettyben@openu.ac.il
mailto:danakc@openu.ac.il
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 شكوى كيفية تقديم ال .16

 كتابًيا أو شفوً�ا. الش�وى يمكن تقديم  )أ(

 �� حال تقديم الدعوى شفوً�ا: )ب(

 .��ّجل مضمون الش�وى أن املسؤول ع��  )1(

ع ع�� ما �ّجلھ املسؤول أن بالنيابة عنھ ش�وى يقّدم ال ال�خص الذياملشت�ي أو ع��  )2(
ّ
 يوق

 وفحواها. األقوال هذه موافقتھ ع�� مضمون يقّر ب�ي  من أقوال،

ع -��خة يقّدم  أن املسؤولع��  )3(
ّ
 .للمشت�ي -من الت�جيل املوق

 

 شكوى الالتحقيق ��  .17

 ع�� النحو التا��:يتصّرف أن املسؤول ع�� م الش�وى، يتقديتّم ف��ا من ال�حظة ال�ي  )أ(

��ا حالةاملشت�ي بطرق املعا�جة  تبليغ )1(
ّ
حسب ا�جنسية ا�جن��ي أو املضايقة  تحّرشال ال�ي تتطل

 أعاله). 12، البند "ه"القانون (القسم 

 من األطراف: أن �ستمع إ�� أقوال �ٍل املسؤول وعليھ يتعّ�ن ع��  .�� بحث الش�وى  الشروع )2(

 
ُ
معلومة  يفحص �لكما يتعّ�ن عليھ أن ، )�� حال ُوجدوا( الشهودو  ؛املشت�ى عليھ ؛شت�يامل

 للمحادثات ال�ي يُ  الش�وى.موضوع خصوص وصلت إليھ ب
ً
ق املسؤول بروتو�وال

ّ
 جر��ا.يوث

ف ا�جامعة املفتوحة أو طالب  )ب(
ّ
�غرض استبيان الش�وى ي�ون مصّرًحا للمسؤول بالتوجھ إ�� موظ

 .مستند و/أو معلومات تخّص الش�وى  طلب أّي ا�جامعة املفتوحة ب

املسؤول  �ا.�ط�ن صلة مباشرة بموضوع الش�وى أو املتوّر  �� حال ر�طتھاملسؤول الش�وى ال �عا�ج (ج) 

كر آنًفاب�خصية وعالقة الذي تر�طھ صلة 
ُ
لل�خص الذي  ينقل التحقيق ملسؤول آخر أو  ،ما ذ

مدير آخر �� إ��  ، ينتقل التحقيقو�� غياب أحد هؤالء .ا�جامعة املفتوحة لينوب عنھ عّينتھ

 هذا املدير  ع��نقل املسؤول املعا�جة إ�� مدير آخر كما سبق وذكرنا،  �� حالا�جامعة املفتوحة. 

�� الش�وى، بناًء ع�� هذا  ھتحقيقال�ي �ان سينت�جها املسؤول ��  وفًقا لإلجراءات أن يتصّرف

 البند.

 ودون تأجيل. ،(د) ُ�عا�ج التحقيق �� الش�وى بنجاعة

  �ٍل من: كرامة وخصوصيةلقصوى لاحماية ا�(ه) ُ�عا�ج التحقيق �� الش�وى من منطلق 
ُ
ي، شت�امل

 جملة ذلك: نوم .، والشهوداملشت�ى عليھ

 أ) 1(
ّ
ل إلها خالل التحقيق �� الش�وى، إال إذا �ان وصّ ال�ي تعلومات امل عن يكشف املسؤول ال

 أو بناًء ع�� القانون. ،التحقيق نفسھ لصا�حملزًما بفعل ذلك 

 أ) 2(
ّ
ال عالقة لھ  ي الذيا��أي املشت�ي، املا��ي ا�جن��ي للُم  تخّص أسئلة بھ املسؤول يتوّج  ال

شت�ى عليھ.ب
ُ
 أو  امل

ّ
ما  .شت�ي كما سبق وذكرناا�جن��ي للُم ا��ي املعلومات حول إ�� ميتطّرق  ال

األسئلة أو هذا النوع من لم �سأل  إنھ إناملسؤول  ارتأى�� حال غ�� ساٍر  جاء �� هذه الفقرة

 .لُمشت�ى عليھ� قابل لإلصالح ل�غ ضرر ب �� ف يتسبّ فسو  املعلومات، هذهطّرق ملثل يت

 تتعهّ (و)  
ُ
أذى أو ضرر  شت�ي، خالل ف��ة التحقيق �� الش�وى، من أّي د ا�جامعة املفتوحة بحماية امل

 سواًء �ان ذلك  ،��ما حيطةا�والظروف الشروط أو  �عملھ أو �عليمھ قد ي�حق
ً
لتقديم  نتيجة
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 من شأنھ -ا�جامعة املفتوحة �إطار العمل أو التعليم � �� -مساس آخر  أي الش�وى أو �سبب

 ع�� عاتقها هو ا�جامعة املفتوحة  ما تأخذهمن جملة و  .التحقيق �� الش�وى مجرى التشويش ع�� 

 
ُ
ظروف  حسب�ل ما يبدو لها مناسًبا فعل و عن املشت�ي، قدر اإلم�ان،  شت�ى عليھإ�عاد امل

 القضية.

�وى يتشاور املسؤول مع املستشار القضائّي ل�جامعة املفتوحة و�عدها (ز) عند ان��اء التحقيق �� الش

 يقّدم املسؤول للُم 
ّ
ل م�خ

ّ
 . هذادون تأخ��، و �� الش�وى الذي أجراه  ًصا خطًيا للتحقيقشغ

�ل واحد  ذلك ة، بما ��بالنسبة الستمرار�ة معا�جة القضيّ توصياتھ املرفقة بالتعليل باإلضافة إ�� 

 (د).-(أ) و18من املواضيع املفّصلة أدناه �� البند 

 

 
ُ
ويشتغل فعلًيا ��  ،כוח אדם)קבלן ל( موظًفا لدى مقاول القوى العاملة شت�ى عليھ(ح) �� حال �ان امل

 لدى مقاول يقّدم خدماتھ ل�جامعة املفتوحةأو �ان املشت�ى عليھ  املفتوحة،ا�جامعة 
ً
ع�� ، عامال

صيقّدم أن املسؤول 
ّ
�خ

ُ
  امل

ُ
لللمقاول وامل

ّ
 .مًعا شغ

�� إطار التعليم  جنسية جن��ي أو مضايقة تحّرشالة ع�� دراية بحا�جامعة املفتوحة  �انتإذا (ط) 

  أو أّن  ،ش�وى �تقّدم تالعمل �� ا�جامعة املفتوحة، ولم  و/أو 
ُ
ع�� ش�واه،  عدل عنشت�ي امل

خضعها ا�حالة  ا�جامعة أن تمّرر 
ُ
هذه ا�حالة املذ�ورة إ�� تّم نقل  حال و�� .ؤوللتحقيق املسوت

حول  تحقيق عليھ إقامة حالة مماثلة،عن أو تّم إبالغھ املسؤول املسؤول، أو �� حال علم هذا 

  .بقدر استطاعتھ ،ا�حالة وفًقا لهذا البند
ُ
ع�� املسؤول أن عن ش�واه، وعدل شت�ي وإذا تراجع امل

شت�ى �ستو�ح أيًضا سبب عدول 
ُ
 عن الش�وى. امل

 

18.  
ُ
ل �� حالة المعا�جة امل

ّ
 ا�جنسية ا�جن��ي أو املضايقة تحّرششغ

دون  ،ر تقرّ عل��ا أن (ز)، 17ند بوفًقا لل ھوتوصيات ت ا�جامعة املفتوحة موافقة املسؤولتلّق �� حال  )أ(

  صالحّيا��ا فعيلوخالل ف��ة ال تز�د عن سبعة أيام عمل، تأو تأجيل،  تأخ�� 
ً
ا مّم  فيما يخّص كال

 ي��:

املناسبة ��  ّيةقواعد السلوكالبما �� ذلك  ية،ط�ن �� القضتوّر ُم لل الالزمة تعليماتالإعطاء  )1(

  ي،التعلي�اإلطار إطار العمل أو 
ُ
  شت�ى عليھوإ�عاد امل

ُ
 عن امل

ّ
خاذ خطوات شت�ي، وكذلك ات

  صالحإل  سعًيا ذلك �ّل و  .ل أو التعليمالعم وشروط ظروف تخّص 
ُ
شت�ي الضرر الذي أحاق بامل

 .ا�جنسية ا�جن��ي أو املضايقة تحّرشجّراء ال

جراءات اإل و�ناًء ع��  لتأدي�ي،دستور االة، كما هو مفّصل �� إجراءات مهمّ  عقد الشروع �� )2(

 تأديبية ال
ّ
 ف�ن والطالب �� ا�جامعة املفتوحة.ذات الصلة بالنسبة للموظ

 ا�جامعة بموافقة األطراف. عند رئيستأديبية اإلجراءات ال استخالص )3(

 �انت. خطوةٍ  عدم اتخاذ أّي  )4(

ا فيذ القرار وفًقا للبندنتأو تأجيل ع�� �عمل ا�جامعة املفتوحة دون تأخ�� )ب(
ً
خطًيا  (أ) وتقّدم إبالغ

 �ٍل من: اقرارها ل ُمرفًقا بالتعليالت حول 
ُ
شت�ى عليھ،شت�ي، مل

ُ
ن ا�جامعة هكذا تم. ملسؤولاو  امل

ّ
ك
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 من املفتوحة
ً
شت�ى عليھاملشت�ي وا كال

ُ
ص املمن معاينة ومطالعة  مل

ّ
املسؤول الذي قّدمھ �خ

 توصياتھ.و 

أو  ،�جامعة املفتوحة، عقب أي �غي�� �� الظروف، أن �غّ�� قرارها بناًء ع�� البند (أ)ا من صالحيات )ج(

ا خطًيا 
ً
 �ٍل من: ال -ُمرفًقا بالتعليالت-عن ذلك �عرقل تنفيذه، وتقّدم إبالغ

ُ
 ات�ي، شمل

ُ
شت�ى عليھ، مل

 سؤول.املو 

 ع�� الرغم مّم  )د(
ُ
، قرارالتأجيل القيام ب�جامعة املفتوحة من صالحيات ا فإن، دكر �� هذا البنا ذ

  ال�ي قضائيةالأو  التأديبية جراءاتوذلك نظًرا إ�� اإل  ��ه.تنفيذه، أو �غي عرقلة
ّ
و��  .ق با�حالةتتعل

 :عل��ا أن فعلت ذلكحال 

ا خطًيا  )1(
ً
شت�ى عليھلعن ذلك  -ُمرفًقا بالتعليالت–تقّدم إبالغ

ُ
شت�ي، امل

ُ
 ملسؤول.وا، �ٍل من: امل

وفًقا للبند أن �عمل ا�جامعة املفتوحة  فإن ع��، ت ع�� النحو املذ�ور اءاطاملا لم تنتھ اإلجر  )2(

 (و). 17

 بناًء ع�� البند (أ). هاخذ ا�جامعة املفتوحة قرار عند ان��اء اإلجراءات تتّ  )3(

  )ه(
ُ
موظًفا لدى مقاول القوى العاملة وتم �شغيلھ فعلًيا �� ا�جامعة  شت�ى عليھ�� حال �ان امل

 لدى مقاول خدمات املفتوحة،
ً
شت�ى عليھ عامال

ُ
سمح ل�جامعة �ُ  ينتسب ملرافق ا�جامعة، أو �ان امل

 هذا البند، الواردة �� تعليماتالينفذ  (م��ما) حول من ا،فيما بي��م االتفاقاملفتوحة واملقاول 

 �لها أو جزء م��ا. سواءً 

 
 غ�� ذلك: "ز"القسم 

 
سس أهم  .19

ُ
قةالتعليمات أ

ّ
     ضايقة ا�جنسية       لتحّرش ا�جن��ي واملبا املتعل

قة ب ا�جنسية ا�جن��ي واملضايقة تحّرش�� موضوع ال تأديبيةُجنح الا�
ّ
الطالب و/أو سواًء تلك املتعل

 
ّ
 املوظ

ُ
هذه ا�ُجنح يمكن  ارت�اب. العواقب ع�� جميع األوجھ وخيمةخط��ة و  ا تأديبيةعت�� ُجنًح ف�ن، �

ل سبًبا 
ّ
 م إلقالةأن �ش�

ّ
د ، وسبًبا إل�عانحرتكب مثل هذه ا�ُج اف ا�جامعة املفتوحة الذي وظ

 نح.ثل هذه ا�ُج مل ھباعن ا�جامعة إ�� األبد �� حال ارت� الطالب

 
  )ةسيادة وتبعيّ ( قوامة ةعالق من تجمعهممنع إقامة العالقات ا�حميمة ب�ن : "ح"القسم 

          
20. 

إقامة منع من ) يُ "صاحب الصالحية"�� ا�جامعة املفتوحة (أدناه: ة يعت�� صاحب صالح�ُ الذي وظف امل أ.

  �خص تجمعھ بھ عالقة قوامة (سيادة وتبعّية)،عالقة حميمة مع  أّي 
ً
 و/أو إدار�ة.  �انتأ�اديمية

 بالنسبة لهذا البند:

معة، موظف/ة �� ا�جامعة، طالب/ة �� ا�جا : هو ل�جامعة املفتوحة) يتبع(ال�خص الذي  �ع"اتال"

  ذلك بما ��
ّ
 م، مع ا�جامعة عقد �خ��يالعامل�ن �، ن، عابر�نف�ن مؤقت�من موظ

ّ
عن طر�ق ف وظ

 �جامعة املفتوحة.لخدماتھ أو أي مقاول ��ب  ،عاملةالقوى القاول م
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�شاط  أّي ��  لھ يد�ل من : التا�ع، وهو صاحب الصالحية)شؤون  القائم ع��(ال�خص  "القّيم"

 ادية.املأو  م��ا �اديميةاأل ع،�� شؤون التا�، غ�� مباشر مأ ا �انمباشرً  ،من أي نوع �ان اقرارً  يتضّمن

أي  -ع�� الفور  -، ع�� صاحب الصالحية أن يقطع ع�� هذا النحو عالقات حميمة �� حال تواجد ب.

(حسب  ةاإلدار�/ةاأل�اديمي جهةتقر�ًرا ل� -ع�� الفور -م أو أن يقّد  ،التا�عب قوامة تجمعھعالقة 

ع�� قطع  يتّم العمل�ي  . وذلكعالقة من هذا النوعإقامة  عنھ فيما يخّص  ةاملوضوع) املسؤول

 ع�� منع إ�حاق الضرر بالتا�ع قدر اإلم�ان. حرصمع ا� ،بي��ما ب�ل طر�قة ممكنةقوامة عالقة ال

ع�ىال�ي  �ش��ك ا�جهات ،التقر�ر املذ�ور أعاله للمسؤول �عد تقديم ج.
ُ
 �ٍل من القّيم باملوضوع مع �

 و�التنسيق معھ. ،�ع�ن االعتبارأخذ احتياجات التا�ع ، مع قوامةقطع عالقات ال ��إدارة ا�جامعة و 

ل جنح )ب -أ( 20خرق التعليمات الواردة �� البند  د.
ّ
بالنسبة  العواقب وخيمةة تأديبية أعاله يمث

ل جنح )ج( 20�� البند  الواردة ق التعليماتوخر  .لصاحب الصالحية
ّ
 العواقب وخيمةة تأديبية يمث

الدستور �سري أيًضا ع��  هذا من 19وما جاء �� بند  .حسب املوضوع ،و/أو التا�ع بالنسبة للقّيم

 هذا البند.

 معروفان اجتماعًياأو  زوجية، �خص�ن تجمعهما عالقةع��  غ�� سار�ةهذا البند �� تعليمات ال هـ.

 �شغيل األقارب.موضوع ا�جامعة فيما يتعلق بوا�خاضع�ن لقوان�ن  كشر�ك�ن،

 
م ّيِ

َ
 دستور ع�� تطبيق ال القسم "ط": الق

 
21. 

 �� هذا الدستور،   أ.
ً
باإلضافة إ�� وظائف القّيم كمسؤول عن استبيان الش�وى، كما جاء مفصال

 عّما 
ً
م مسؤوال ّيِ

َ
 ي��:ي�ون الق

ملضايقة ا�جنسية"، مّرة �� ) إقامة فعاليات و�شاطات إرشادية وتوعو�ة موضوعها "التحرش وا1

ر هذه النشاطات من خالل وسائل تكنولوجية، مثل برنامج  السنة مرَّ
ُ
ع�� األقل. يمكن أن ت

 �علي�ي ُمحوَسب.
 

ف جديد بتعليمات القانون، الشرائع، وهذا )2
ّ
الدستور، وكذلك  ُ�علم القّيم �ل طالب وموظ

ق بالتحرش ا�جن��ي أو املض معلومات
ّ
ايقة �� موضوع حول كيفية تقديم ش�وى فيما يتعل

 واملضايقة.التحّرش ا�جن��ي 
 

أن ��تم بأن يحصل �ل مسؤول تّم �عيينھ وفق هذا الدستور، وإثر �عيينھ، ع�� برنامج  )3

 ساعة. 18استكما�� �عدد  ساعات ال يقّل عن 
 

تشارة إ�� سلطات ا�جامعة، أل�حاب املناصب ورؤساء الوحدات �� مواضيع منع  تقديم االس )4

 ومعا�جة التحّرش ا�جن��ي �� ا�جامعة.
 

 �� السنة – أن يقّدم )5
ً
ساَءلة، مع ذكر النشاطات ا�ختلفة -مّرة

ُ
مد��ا ال�ي اعت حيثّيات امل

ّدمت �عدد ال، وكذلك اإلقرار دف منع التحّرش ا�جن��ي �� نطاقهاا�جامعة    ��
ُ
ش�اوى ال�ي ق

شيوخ، سلطة وكيفيات معا�ج��ا إ�� �ٍل من:  الرئيس، �جنة اإلدارة، مجلس الإ�� ا�جامعة 
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و�جنة إحقاق م�انة املرأة والت�افؤ ا�جندري �� الكنيست، مع إرفاق ��خة تطو�ر م�انة املرأة، 

ساَءلة ال�ي يتّم تقديمها ال �شت
ُ
مل ع�� تفاصيل معلوماتية يمكن إ�� هيئة الدراسات العليا. امل

شت�ى عليھ، و�ل �خص متوّرط �� الش�وى.
ُ
شت�ي، امل

ُ
 من خاللها تحديد �ٍل من امل

 

بھ تطبيق هذا الدستور ملنع التحرش ا�جن��ي واملضايقة �� ا�جامعة املفتوحة. )6
ّ
 �ل �شاط يتطل
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  لشؤون القوى البشرّ�ة التنفيذّي  الرئيسا�جامعة املفتوحة                                                         رئيسة       

 


