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السياسة واإلجراءات المتعلقة بالعالقات الجنسية أو 

 الرومانسية الرضائيّة

 بيان السياسة العاّمة 

  العالقات   لـتنظيم  سياسة   وضع   تمّ   بيروت،  في  األمريكية  الجامعة  في  األخالقي  السلوك  لمبادئ   وفقًا  

 السلبي،   التحيز  أو   الظاهرية،  أو  الفعلية  المحاباة  إلى  المصالح،  في  تضارب   إلى  تؤدي  قد   التي  الرضائية

  األكاديمية،   السلطة  ممارسة  بيروت   في  األميركيّة  الجامعة  أعضاء  على  يحظر   وعليه،.  االستغالل  أو

  أو   جنسيّة   عالقة  به  تربطهم  كانت   أو  تربطهم   فرد   أي  على   التقييمية   أو  اإلشرافية،  أو   المهنية،  أو

 أو   إشرافيّة  أو  مهنيّة  أو  أكاديميّة  سلطة  أي  على  تنطوي  ال  التي  الرضائيّة  العالقات   وليست .  رومانسية

 جامعيّين  طالّبًا تجمع عندما إال السياسة، هذه بموجب   محظورة تقييميّة

 الغاية من هذه السياسة 

تهدف هذه السياسة إلى تهيئة بيئة عمل آمنة وقائمة على االحترام وأخالقيّة وكذلك أكاديميّة تخلو من  

 تضارب المصالح واالستعالل والمحاباة والتحيّز السلبي. 

 نطاق السياسة    

 تحديد القسم/األقسام:      �� أو األقسام فيها  على مستوى الجامعة 

 إلى من تتوّجه هذه الوثيقة التوجيهيّة؟     

كيّة  الجامعة األمير إلى المسؤولين، وهيئة التدريس، والمعيّنين األكاديميّين، واألساتذة والطالّب في

المركز الطبّي في و )كما هو محدّد في هذه السياسة( الموجودين داخل الحرم الجامعي في بيروت،

في الجامعة األميريكيّة في بيروت والمركز الزراعي للبحث والتعليم، هذا فضالً عن أّي منشأة أخرى  

 أو برنامج تابعين للجامعة.

 المسؤوليّات  

سية والجنسيّة الرضائيّة إلى مدير قسم الموارد  يمكنكم توجيه أّي استفسارات حول العالقات الرومان

البشرية )في الجامعة األميركيّة في بيروت أو في المركز الطبّي التابع لها( أو إلى منّسق المساواة/البند  

على    حول العالقات الرومانسية والجنسيّة الرضائيّة  ويحتفظ مكتب الرئيس بصفحة إلكترونيّةالتاسع.  

 www.aub.edu.lb/titleixلتالي: الموقع اإللكتروني ا

 االختصاص القضائي/نطاق التطبيق  

والمعيّنين   واألساتذة،  فيها،  التدريس  وهيئة  الجامعة،  في  المسؤولين  على  السياسة  تطبيق  يمكن 

المركز  الجامعة وفي  داخل حرم  الموجودين  السياسة(،  األكاديميّين والطلبة )كما هو محدّد في هذه 

http://www.aub.edu.lb/titleix
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يم، أو أّي منشأة  الطبّي التابع للجامعة األميركيّة في بيروت، وكذلك في المركز الزراعي للبحث والتعل

 أو برنامج آخرين تابعين للجامعة.

 السلطة استخدام إساءة مفترض أو إلى أو فعليّ  التي تؤّدي إلى تضارب في المصالح العالقات 

يُتوقّع من جميع األعضاء فيها، من    بيروت،  في  األمريكية  الجامعة  في  األخالقي  السلوك  مبادئوفقًا ل

  ، وكذلك أن يمتنعوا السلبي  التحيز  أو  المحسوبية  ينبتجنّ م  ،بين أمور أخرى، أن يعاملوا اآلخرين بحياديّة

  لتصحيح   أن يشرعوا في اتّخاذ إجراءات و  اآلخرين؛  على  السلطة  أو  الصالحيّات   استخدام  إساءة  عن

 . حدوثها د عن المبادئ هذه مع المتوافق غير السلوك

 

  أو   الجنسية   العالقات   بعض   على  قيودًا  بيروت   في  األمريكية   الجامعة   وعمالً بهذه المبادئ أيًضا، تضع 

  أو   ،مفترضة  أو  فعلية   إلى محسوبيّة  أو  المصالح  في  تضارب   إلى  تؤدي  قد   التي  رضائيّةالالرومانسيّة  

 . السلطة أو الصالحيّات  استخدام إساءة أو سلبي، زحيّ ت

 

 .رومانسية أو جنسية عالقة إقامة أو ،بدء أو لمتابعة، محاوالت وتغطي هذه السياسة أيًضا ال

 

 العالقة الجنسيّة أو الرومانسيّة  .1

 

 ، جدّية  أو  عابرة  كانت   سواء  جنسي،  نشاط   علىأو   حميمة  جسديّة  عالقة  على   الجنسية   العالقةتنطوي  

لمّرة واحدة  اللقاء الجنسي في هذا اإلطار، يُعتبرو. رضائيّةرضائيّة أو غير  األجل، طويلة أو قصيرة

 . السياسة هذه  بموجب  بمثابة عالقة جنسيّة

 

 عاطفي   ارتباطعلى    أو  حميمة  مشاعر عاطفية  على  تنطوي  التي  العالقة  هي  الرومانسية  العالقةإّن   

 .رضائيًّا أو غير رضائيّ   ،األمد طويل    أو  قصيًرا  ،  اجدّيً   أو  عابًرا  كان  سواء  الرومانسي،  بالحب   يتميز

هذه   تنطوي  اتّصال جسدي  العالقةوال    تتجاوز   رومانسية  عالقة  قامت   إن  حميمي  بالضرورة على 

 . مهنية أو جامعيّة عالقةل المعقولة حدود ال

 

 عندئذ التماس   األفراد   فعلى   السياسة،  هذه  تحت   سلوك  أو  عالقة  حول اندراج  شك  أي   هناك  كان  إذا

 الموارد البشريّة. مدير من أو التاسع البند   /المساواة  منسق من التوجيه

 

 

 العالقات الجنسيّة أو الرومانسيّة الرضائيّة  .2

 

   الرضائيّة عبر موافقة متبادلة. الرومانسية أو الجنسية العالقات عادة ما تتم 

  نشاط   ممارسة  على  الموافقةوتتطلّب  .  اإللغاء  ةيّ وقابل   طوعيةالو  واإلدراك  باإليجابيّة  الموافقة  وتتّسم

  شخص   كلّ   وهنا، يترتّب على.  هفي  للمشاركة  اوطوعيًّ   واعيًاو  اإيجابيًّ   افاقً اتّ   الشخصين  كال  من  جنسي

  ، إذ ال تشّكل عوامل الجنسي  النشاط  لممارسة  اإليجابيّة  اآلخر  موافقة  على  االستحصال  الحرص على

أن تكون    ةاإليجابيّ   الموافقة  فعلى.  موافقة  وحدهال  الصمت،  أو  المقاومة،  عدم  وأ  االحتجاج،  عدمكمثل  
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أبدًا افتراض أن يشكّل  الجنسي  النشاط  أثناء  وقت   أي  في  اإلغاؤه   ويمكن  ةمستمرّ  ينبغي    وجود . وال 

بمفرده  بين  ما  سابقة  جنسية  عالقات   أو  مواعدة  عالقة المعنيّين  وال  )  الموافقة  على  دليالً   الشخصين 

 السلوك   على  الموافقة  على  كافيًا  دليالً   وحدهال  المواعدة  عالقة  أو  الالحقة  الجنسية  العالقات   تشّكل

 (. السابق

  من   أو  الرضائيّة بين أفراد الجنس عينه  الجنسية  أو  /و   الرومانسية  العالقات   على  السياسة  هذه  تنطبق

 .العالقة يبدأ نعمّ  النظربصرف  ،اآلخر الجنس

 الجنسيّة أو الرومانسيّة المحظورة العالقات  

  البكالوريوس بشهادة المنتسبين الطالّبالعالقات الجنسية أو الرومانسيّة ما بين  .1

  نين المعيّ أو    التدريس،  هيئة  أعضاء  بين  ما  الرومانسية  أو  الجنسية  العالقات تحظر على وجه التحديد  

.  أخرى   ناحية  من  البكالوريوس  بشهادة  المنتسبين  والطالّب   ناحية  من  أساتذة الجامعة  أو  األكاديميين،

أستاذ   أو  كاديمي،أ  نمعيّ   أو  التدريس،  هيئة  مارس عضو في  إذا  اعمّ   النظر  بصرف  السياسة  هذه  وتُطبّق

 . الجامعي الطالب  على  تقييمية أو مهنية أو أكاديمية سلطة جامعي

ضعف الضعف  يعزى)  الشديد  البكالوريوس  بشهادة  المنتسبين  ب لطالّ ا  ويقّوض    ،العمر  إلى  ذلك 

  التدريس،   هيئة  أعضاء   بينوالتباين المتأصل في الصالحيّات ما  (  للنضج   النسبي  والتفاوت   ،والخبرة

  ، إذ تقدّم مغزى  ذات   موافقة   حدوث   إمكانية  الطالب   وهؤالء  أساتذة الجامعة  أو  األكاديميين،  نين المعيّ أو  

 . مهّمة الجامعة التربويّة منتنال  ات ديناميّ  العالقات  هذه مثل

 التقييمية  أو المهنية أو األكاديمية السلطة ما بين أعضاء العالقات .2

  في  د محدّ  كما هو) والطالب   وأساتذة الجامعة  يناألكاديميّ  نينوالمعيّ  التدريس هيئة  أعضاءيحّظر على 

تربطهم أو كانت تربطهم به   فرد   أي  على   تقييمية  أو   ةمهنيّ   أو  ة كاديميّ أ  سلطة   ممارسة (  السياسةهذه  

 . رومانسيّة أو ةجنسيّ  عالقة

  هيئة   من أعضاء  عضو  أيّ   بين  تنشأ  عندما  كامنة  مخاطر  على  الرومانسية  أو  الجنسية  العالقات تنطوي  

  وأي   طالب   أو  ،أستاذ في الجامعة   أو   أكاديمي،  معيّن  أو   بيروت،  في   ةكيّ ير األم   الجامعة  في  تدريسال

 المستشار   أو  كمثل األستاذ   تقييمية،  أو  مهنية  أو  أكاديمية  سلطة  يمارس األّول على هذا األخير  شخص 

 أخرى،   أمور  بين  من  قد تولّد،  ألنها،  المتناسقة في األساس  العالقات   هذهوتكون  .  المشرف  أو  مالمعلّ   أو

محسوبيّة  بوجود   الجامعة  داخل  انطباًعا أو    غير   أو  مناسبتين  غير  مهنيّتين  أو  أكاديميّتين  أفضليّة 

 .العمل أو مالتعلّ  بيئة  تدمير همايمكن منصفتين

  اآلخرين   علىتؤثر    قد   كما  .لسلطةل  استخدام  إساءة  كذلك على أنّها  العالقات   هذه   تعتبر  قد   لظروف،ل  وتبعًا

 .وتقييمهمإذ تقّوض استقامة اإلشراف عليهم  ،التعلّم أو العمل بيئة في

 بعض  فيو .  يعتبر الطرفان عالقتهما رضائيّة عندما حتى فعالً  موجودة المخاوف ونرى أّن هذه

  زد على. العالقة في التي يتوقّعها الطرف األعلى منصبًا بالسهولة الموافقة منح يتم ال قد ، الحاالت 

 الطرف تعليم على محتملة سلبية آثار وبالتالي ترتّب  ،وانتهاء العالقات  الموافقة رغيّ ت إمكانيّة ذلك

 . األدنى مرتبة أو على حياته المهنيّة
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 مع مشرف أو) الطالب  مع رومانسية أو  جنسية عالقة  يقيمون الذين التدريس هيئة أعضاءعلى 

قد يشّق عليهم إثبات االتّفاق المتبادل أو   أنه إدراك ،ات مهنيّةفروق توجد   حيث ( طالب  أو موظف

 . الحق وقت   في جنسي شتحرّ ب  شكوى قدّمت  في حال الرضائي

 إنهاء في واحد   طرف إلى رغبة المثال سبيل على  نظًرا) الجنسي شتحرّ أحدهم بوجود  زعم لدى

في   العالقة هذهال يشّكل قيام    رومانسية، أو  جنسية لعالقة نتيجة( اآلخر الطرف اعتراض  مع العالقة

  فيها مشكوك لعالقةل ةيالظاهر التوافقية الطبيعة  أنّ  غير. الجنسي التحرش لسياسة انتهاًكا حدّ ذاته

 التوافق أو الرضى إثبات  الصعب  من يكون قد  وبالتالي ،العالقة في عدم تكافؤ السلطة بسبب  أصالً 

  أو ةجنسيّ  إقامة عالقة على البداية في  الطرفين كال وافق عندما  حتى. هذه التهمة ضد  كدفاع

  على  بناء جنسي  شتحرّ بحدوث   الحق استنتاج أو تهمة  أي الماضية الموافقة هذهال تمنع  ،ةرومانسيّ 

 .مرغوب فيه غير  الحق سلوك

  تكافؤ عدمإدراك واقع  بيروت   في األميركية الجامعة أعضاء جميع على ،وبشكل غير قابل للنقض 

 . واألفراد  السياقات  باختالف" السلطة" فقد يختلف مفهوم. اآلخرين مع عالقاتهم في السلطة

 عن ممارسة السلطة  التوقّف و واجبات اإلفصاح 

 لمشرفل  اإلفصاح فوًرا    الطالب   أو  أستاذ الجامعة  أو  األكاديمي  المعين  أو   التدريس  هيئة  عضو  على

  / المساواة   منسق  أو  البشرية،  الموارد   قسم  األعلى فيالمدير    أو  الوحدة  رئيس  أو  العميد   أو  الرئيس  أو

  ممارسة   وعن  سابقة،  عن وجود عالقة جنسيّة أو رومانسيّة حاليّة أو  المسؤول عنه/عنها  التاسع  البند 

  اإلرشاديةّ   الترتيبات    مجال تطبيق  في  التعاون  . كما عليه/عليهاتقييمية  أو  مهنية  أو  األكاديمية  سلطة

  في قسم   الذاتي  اإلفصاح   وسنتطّرق إلى.  الشخص الُمفصح إليه  قبل  من  بها  الموصى  البديلة  واإلشرافية 

 .هذه السياسة وثيقة في ات اإلجراء

الجامعة  و أ   يناألكاديميّ   نينالمعيّ   وأ  التدريس   هيئة  أعضاء  على أيًضا   ب الطالّ   وأ   أساتذة  يدركوا    أن 

 أو  الفرد  ذلك تعليم   عن  المسؤولية موقف في المستقبل في متوقع غير بشكل  وضعه أو وضعها حتمالا

بالتاليتقييمه  أو  عليه  اإلشراف   ممكن   وقت   أقرب   في  إفصاح  التزامات   أليّ   االمتثال  ، وعليه/عليها 

 . الفرد  على تقييمية أو إشرافية أو تعليمية سلطة على عمليًّا لدى حصوله/حصولها 

 : عن العالقات التي تتطلّب اإلفصاح *أمثلة

 والرياضي  المدّرب  •

 هذا الصف في وطالب   لصف معيّن مدّرس مساعد  •

 المناوبة نفسها  في مقيمطالب  أو وطالب في الطبّ   طبيب مقيم •

 القسم  نفس في تدريسال هيئة  في وعضو  قسم رئيس  •

 

 أحد  لدى إبقاء الرومانسية  أو /و  الجنسية العالقات يتّم حظر  والمحتملة، المدرجة األمثلة جميع في*

 .اآلخر الطرف على التقييمية أو المهنية أو األكاديمية، على سلطته العالقة في الطرفين

   كالهما أو قد يكشف أّي من الطرفين المعنيّين ،وانتهاء العالقات  الموافقة إلى احتمال تغيّر وبالنظر 

 .كالهما أو أحدهما عالقتهما من قبل بإنهاء  متعلقة معلومات 
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  عالقةطالب إقامة    أو  أستاذ في الجامعي  أو  أكاديمي  معين  أو  تدريس  هيئة  عضو  في حال قّرر  ذلك،   إلى

  ممارسة عليه   معقول  بشكليمارس/تمارس أو يمكنه/يمكنها أن يتوقّع/تتوقّع    فرد   مع  رومانسية  أو  جنسية

 التوقّف عن اتّخاذ وممارسة جميع القرارات والنشاطات   عليه/عليها فوًرا  تقييمية،  أو  مهنية  أو  أكاديمية  سلطة

  التدريس   هيئة  عضوامتناع    السياسة  لهذه  انتهاًكا  يعتبر   وال.  الفرد   هذا  على  تؤثر  التي  والمهنية  األكاديمية

فوًرا عن ممارسة أي    العالقةصاحب السلطة العليا في    الطالب  أو  األستاذ الجامعي  أو  األكاديمي  نمعيّ ال  أو

 العميد   أو  الرئيس  أو  للمشرف  العالقةوإفصاحه عن    اآلخر،  الطرف  على  تقييمية  أو  ةمهنيّ   أو  ةكاديميّ أ  سلطة

المفصح   وفي حال حدّدت الجهة.  المسؤول عنه  التاسع   البند   /المساواة   إلى منسٌّق  أو  رئيس وحدة آخر  أو

 المثال،  سبيل  على)  المصالح  تضارب  كفيل بإلغاء  عن ممارسة السلطة  التوقّف  /احًداامتناًعا و  أن  إليها

  .إجراءات إضافيّة اتخاذ  فال يلزم عندئذ   ،(الترقية  لجنة عن اتّخاذ قرار واحد في  التوقّف /االمتناع

 إنتهاكات هذه السياسة 

 طالب   مع   عالقة رضائيّة  يقيم  أو أستاذ جامعي   ،أكاديميّ   أو معيّن   تدريس،  هيئة  عضويتعّرض كّل  

قسم  تأديبية  إلجراءات  أو  الجامعة  مجلس  رئيس   بعد (  االقتضاء  حسب )  البشرية  الموارد   يفرضها 

 . التاسع البند   /المساواة  منسق مع التشاور

 

 

  اإلفصاح   عن  طالب   أو  أستاذ جامعي   أو  كاديميأ  ن عيّ م  أو  التدريس   هيئة  أعضاء  أحد   في حال امتناع 

الجامعة األميركيّة في بيروت،   قد تتخذ عندئذ   السياسة،  هذه  بموجب   بأن يُكشف عنها  جديرة  عالقة  عن

ات التأديبيّة  اإلجراء  ذلك   في  بما  السياسة،  لهذه  االمتثال  لضمان  الالزمة  الخطوات   جميع  ،ااكتشافه  لدى

هذه االقتضاء،  قسم  التي  اإلجراءات   عند  أو  الجامعة  مجلس  رئيس    حسب )  البشرية  الموارد   على 

 . التاسع البند  /المساواة منسق مع التشاور بعد فرضها  ( االقتضاء

 

 ، السياسة  هذه  بانتهاكات   متعلقةال  شكاوىال  تقديم  يجوز ألي شخص تضّرر من العالقة المنظور فيها

 واإلجراءات   السياسةـل  وفقًا  ،وتسويتها  الشكاوى  هذه  في  وسيصار إلى التحقيق  ثالث،  طرف  ذلك  في  بمن

 .بتقديم الشكاوى قةالمتعلّ 

 اإلجراءات التأديبيّة  

بالعالقات الجنسيّة   يتعلق  ما  في  بيروت   في  كيةيراألم  الجامعة  سياسات   النتهاك  التأديبية  اإلجراءات إّن   

  طرد الو اإلقالة من المنصب  أو / و  االستخدام  إنهاء حدّ   إلى تصل وقد  أو الرومانسيّة الرضائيّة صارمة

 . حسب طبيعة وسياق االنتهاك التعليمية البرامج من

 السّرية  

ستحافظ الجامعة األميركيّة في بيروت، من أجل تشجيع موّظفيها وطالّبها على اإلفصاح بأنفسهم عن  

 األشخاص  وخصوصية  هذا اإلفصاح سرية  على  السياسة،العالقات الرضائيّة المحظورة بموجب هذه 

 . وضمن الحدود المسموح بها قانونًا ممكن، حد  أقصى إلى المعنيّين
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 اإلجراءات   أو/    و  التقييمية  أو  اإلشرافية  الترتيبات ب   المتعلّقة  الواردة  المعلومات   جميعسيتّم التعامل مع  

 ذلك  يعتبر  عندما  إال  ممكن،  حد   أقصى  إلى  سرية   أنها  على  الموصى بها والمناسبة والبديلة  التأديبية

 األمريكية   الجامعة  أعضاء  جميع  وهنا، على  .بها  الموصى  الترتيبات   تنفيذ   أو/    و  لتخطيط  ضروريا

 .المعنيين األشخاص  جميع سمعةل واالحترام عينه التقدير معيار  المعنيّين بهذه الترتيبات مراعاة

 لمتابعة   وذلك بخالف عّما هو ضروري  ،باإلفصاح عن عالقة  المتعلقة  الوثائق  نشر  أن  إدراك  ينبغي

 .تأديبية إجراءات اتّخاذ  إلى يؤدي وقد  محظور الشكوى

  البند  / المساواة قمنسّ  أو البشرية، الموارد  موظفي مثلك ،الجامعة األميركيّة في بيروت  موظفويحافظ 

إليها  التاسع،  أي   وكذلك  العالقة،  وجود و   ،باإلفصاح  المتعلقة  الوثائق  سرية  على  ،أو الجهة المفصح 

بيد أنّه ال يسع  .  لتنفيذها   ضروريًّا  البديلة  الترتيبات   هذه  إالّ إذا كان اإلفصاح عن  ،بديل  يإشراف  ترتيب 

  وآخرين   ثالثة  أطراف  على  ،بالتكتّم  أمر   إصدار  مثلك  لسرية،الجامعة فرض أو تفرض أساًسا حصًرا ل

 . السياسة هذه تتطّرق إليها  توافقية عالقة وجود  حول بالمناقشات   يتعلق ما في هافي

 حظر االنتقام  

يشتكون   الذين  األفراد   من  االنتقام  بيروت   في  األمريكية   الجامعة   رتحظّ  نيّة  يبلّغون  ،بحسن    أو   ،أو 

. بالعالقات الجنسيّة أو العاطفيّة   المتعلقة  الجامعة  لسياسة  االمتثال  عدم   التبليغ عن   في   اآلخرين  يساعدون

  أو   التحقيق  في  يشارك  أو  دليالً   يقدم  شخص   أي   من  االنتقام  الجامعة األمريكيّة في بيروت   حظركما ت

 . السياسة هذه بموجب  شكوى حل في

  في   المشاركة  أو  الحكومية   أو  القوانين للهيئات المعنية بإنفاذ    المقدمة  الشكاوى   المحظورات   هذه  وتشمل

 . الجامعة حرم خارج الصلة ذات  اإلجراءات 

 معاقبة   إلى  يهدف    مسلك   أو  تصريح   أو   تصّرف  أيّ   على   الحصر،   ال  المثال   سبيل  على  االنتقام،   مل تيشهذا و 

 .متابعتها أو شكوى تقديم  عن  لنأيه أو شكوى، هلتقديم  المتثاله إلى متطلّبات التبليغ أو الفرد

 

 واالنتقام،  والترهيب التهديدات الحصر، ال المثال سبيل على االنتقامي،  السلوك يتضّمن كما قد

أن يشمل اإلهانات    ، من دونالحياة   نوعية  أو  التعليم   أو  التوظيف  على  تؤثر  التي  المضادة   اإلجراءات  أو/    و

 . المضايقات   أو الطفيفة

 

لم تكشف    ولو  حتى  ة،نيّ   بحسن  تقدّم  التي  الجامعة  لسياسات   االمتثال  عدم  وال يتّم اعتبار المعلومات عن

 . فعالً انتقاميًا ،ما سياسةل عن انتهاك فعليّ  المطاف نهاية في عاءات االدّ هذه 

 

 إجراء تحقيق   خالل  من  منفصل  بشكل  قد يُصار إلى التحقيق في ادّعاءات التعّرض ألعمال انتقاميّة

 . جراءات المتعلّقة بتقديم الشكاوىللسياسة واإل  وذلك تبعًا جديد 

 

 / المساواة   قمنسّ يبلّغ مدير قسم الموارد البشريّة و/أو    أن  انتقامية  ألعمال  تعّرض   أنّه  من يظنّ   وعلى كلّ 

 .بشأن النهج الواجب اتّباعه التوجيهات  على للحصول التاسع البند 
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 اإلجراءات 

 اإلفصاح الذاتي  .1

 

مع شخص يمارس/تمارس أو يمكنه/يمكنها   رضائيّة  رومانسية  أو  ةجنسيّ   عالقة  في  طالمتورّ   يتوقّع من الفرد 

يتوقّع/تتوقّع   أن    تقييمية،  أو  مهنية   أو   أكاديمية   أو تضارب مصالح  سلطة  ممارسة عليه  معقول  بشكلأن 

  رئيس   أو  العميد   أو  القسم   رئيس  أو  إلى رئيسه/رئيسها  عن هذه العالقة  المناسب   الوقت   في  يفصح/تفصح

 .الوحدة

 : إلى  مباشرة يجوز أيًضا توجيه هذا اإلفصاح الذاتي

 أو ؛( في الكليّة التدريس هيئة أعضاءالتي تطال  للعالقات ) رئيس مجلس الجامعة مكتب . 1

الجامعة األميركيّة في بيروت أو في المركز الطبّي في الجامعة األميركيّة في   في  البشرية  الموارد   قسم.  2

 أو  ، األكاديميين المعينين أو الموظفين التي تطال  للعالقات  بيروت(

 .التاسع البند  /المساواة  مكتب . 3

 (.األول الملحق) الغرض لهذا اإلفصاح  نموذج تعبئة ينبغي

  مع   المعلومات الُمفصح عنها  التأّكد من  التاسع  البند   /المساواة   قمنسّ   من  إليه الطلب   على الطرف الُمفصح

 . العالقة في اآلخر الطرف

 

 ما   ،بعد إجراء تحقيق  التاسع،  البند   /المساواة  منسق  فيقّرر عندئذ   المعلومات،  اآلخر  الطرف   أنكر  في حال

 . بديلة ترتيبات  اتّخاذ  إلى حاجة هناك كانت  إذا

 

  بإبالغ   التاسع  البند   /المساواة   منسق  عندئذ    يقومف  المعلومات،  على صّحة  اآلخر  الطرف  د أكّ   أّما في حال

 في   المحتمل  التضارب   على  للقضاء  خطوات   يتّخذ   ق،منسّ ال  هذا  مع  بالتشاور  الذي  ،الطرف الُمفصح إليه

يّة أو إشراف  ترتيبات   وضع   إلى  وتهدف هذه الخطوات .  أو الحدّ منهما  السلطة  استخدام  إساءة  أو  المصالح

 الترتيبات  تختلفهذا و. أقرانه  أو لزمالئه وكذلك األدنى منصبًا  للطرف عادلة تكون ةمناسبو ةبديل تقييمية

 ها. سياقو العالقة تفاصيل ل تبعًا المناسبة البديلة

 

 : على ( أخرى أمثلة بين من) البديلة الترتيبات  األمثلة عن ملتتش

 أو   ،كلّيّة  إلى    الطرف األدنى منصبًا  أو  للطالب   المهني  أو  األكاديمي  األداء  تقييم  مسؤولية  إسناد  •

 . أستاذ جامعي آخر أو كاديمي،أ معين

  مرتبة متساوية لمرتبة الفرد األعلى منصبًا في   في   شخص   قبل  من  مباشر  أو إشراف  تقييمإجراء   •

 .مختلفيعمل في نطاق إداري  شخص ا، أو من قبل منه أعلى أو العالقة 

 . العمل  واجبات /   مسؤوليات  تغيير  •

 

وأن هذا  ،لنيل الشهادة المتطلبات  من كجزء ، دراسيّ  مقّرر إكمال طالب  على   نتعيّ   في حال حدث أن

  فيها يكون  التي أو رومانسية أو جنسية  عالقةالطالب  يقيم معه الذي المقّرر يدّرسه فقط اإلستاذ 

  عميد فقد يسمح   الطالب؛ هذا مع رضائيّة  رومانسية أو جنسية عالقة على  الوحيد  التدريس مساعد 

  تمّ  طالما ،لهذا األخير حضور هذا المقّرر في الصفّ  الذي تسّجل فيها الطالب، وحسب تقديره، الكلية
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  مساعد  أو المعني  األستاذ  عن ثالث مغاير  شخص لتعيين  ترتيبات  واتخاذ   الصراع عن اإلفصاح

 .للمقّرر الدراسي المتابع ممكنة الترتيبات  هذه  تكون أن شريطة الطالب، عمل تقييمبغية   تدريس،ال

 

أستاذ في  أو التدريس يئةعضو في ه منصب /مهام  تغيير إلى بها الموصى في حال أدّت الترتيبات 

 /و  بديلة ترتيبات توصياتها بشأن اتّخاذ / توصياته تقديم الطرف المفصح إليه على  سيتعينف ،الجامعة

  للموافقة البشرية الموارد  قسم مدير أو /وإلى رئيس مجلس الجامعة  بها موصى تأديبية جراءات إ أو

 .بغية ة تّم وضعهبديل  ات ترتيب  أيّ وفي هذا اإلطار، ينبغي تبليغ قسم الموارد البشريّة عن . اعليه

 التعريفات  

بيروت في  األميركيّة  الجامعة  أعضاء  موّظفو  إلى  المصطلح  هذا  يشير  والمعيّنين  :  التدريس،  هيئة 

 األكاديميّين وأساتذة الجامعة.

 

 التدريس،   التقييمية  أو  المهنية  أو  األكاديميةتشمل السلطة  :  التقييمية  أو  المهنية  أو  األكاديمية  السلطة

  أخرى،   أكاديمية  لجنة في    أو  األطروحات   على  والعمل  البحوث،  على  واإلشراف   المشورة،  وتقديم

وضع الطالّب    بشأن  القرارات   اتخاذ   في  المشاركةو  التدريب،و التوجيه،و ،العالمات للطالّب وإعطاء  

  أو   همتوظيف  أو  طالّب   قبولب   التوصية  أو  توصية  خطاب   وكتابة  ،  التدريسية  مهامال  وإدارة  ،األكاديمي

 ، للطالّب   األكاديمي  التقدم   أو   /و   التمويل   على  التأثير  أو  / و  اإلشرافو  جوائز،  أو  دراسية  منحهم منًحا

  األكاديمي   البرنامج  على  سلطة  أو  نفوذ   ذات   منصب   شغل  أو  /و  عمل  على  اإلشرافوعلى نحو آخر  

  الجامعة   في  التوظيف   على   أو   ،األكاديميّة  الفرص أو على    األكاديمي،   ه بحث على    وأ  آخر،  لشخص 

 . بيروت  في ةاألميركيّ 

 

 بموجب   انتهاك  حدوث يدّعي    كتابيًا،  أو  شفهيًا  سواء  رسمي،  إخطار  عبارة عن  الشكوىإّن  :  الشكوى

أو االعتقاد بحدوث هذا االنتهاك للسياسة. وتّم التطّرق إلى الشكوى في القسم الذي تبع    السياسة  هذه

 قسم اإلجراءات في وثيقة السياسة هذه. 

 

 إنّها العالقات الرومانسيّة أو الجنسيّة المقامة طوًعا من جانب الطرفين. العالقات الرضائيّة: 

 

  التدريس   هيئة  أعضاءأو إلى    الموّظفين في الجامعة  يشير هذا المصطلح إلى  عضو هيئة التدريس:

  جامعي   أستاذ   برتبة  التدريس  هيئة  أعضاء  أو مساعد،  أستاذ   أو  ،مشارك  أستاذ   أو    ،جامعي  أستاذ برتبة  

" الزائرين "  أو"  السريري "  أو"  الممارسة "  أو"  البحث "  مثلك  الحقات،  أو  بادئات   تتضّمن ألقابهم  الذين

  أي أو  والمدّرسين والمحاضرين المحاضرين كبار إلى باإلضافة ،ين"مساعد الاألساتذة الفخريّين  " أو

 . الكلية دليل في حموضّ  هو كما آخر تدريس هيئة  عضو

 

المشاركين في  و  المقيمين   التدريس  هيئة  أعضاء  األكاديمي  نالمعيّ   مصطلح  يشمل:  األكاديمي  عيّنالم  

الباحثين  ،البحث  ، البحث ومساعدي    البحث،  مساعدي  كبارو  المساعدين،   واألساتذة  ، والزمالء 

والشركاء أو الشركاء في    الدكتوراه،  بعد   ما  زمالءو  ،العياديّين  الزمالء  /األكاديميين  الزمالء  /الزمالءو

المدّرسين/والمدّرسين   البحث،   دليل   في  حموضّ   هو   كما   آخرين  ينكاديميّ أ  نينمعيّ     وأي  ،  ومعاوني 

 .الكلية
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  الرئيس   نائب و  ،الكلّيّة   عميد و   الرئيس،  يشتمل المسؤولون في الجامعة على:  المسؤولون في الجامعة 

 . والعمداء الرؤساءونّواب  ، التنفيذي

 

  تقديم   في  المشاركين   األفراد   من  مجموعة   أو  فرد لمعاقبة    محاولة   أيّ "   االنتقام"  مصطلحيعني  :  االنتقام

  تأديبية   إجراءات   في  المشاركين  أو  خارجية  شكوى  تقديم  في  أو  السياسةهذه    بموجب   تقرير  أو  شكوى

 .السياسة لهذه انتهاًكا يشكل أنه يُعتقد  فعالً  معقولة بطريقةالمعارضين  أو

 

العمل العمل:  اإلداري  طاقم  طاقم  ثابتين،  أكاديميين  غير  موظفين  على  اإلداري  يشتمل  وموّظفين   ،

وموّظفي العقود المحددة األجل، وكذلك الموّظفين الموسميّين إضافة إلى أّي أنواع وموّظفين مؤقّتين،  

 أخرى من الموّظفين الموّضحة في دليل الموّظفين. 

 

  بدوام   أو  كامل  بدوام  لينالمسجّ   أولئك  جميع  إلى   السياسة  هذه  يشير مصطلح الطلبة، بموجب الطلبة:  

 بال   سواء كانوا  ،علمهم   يواصلون  ونيكون   وقد   بيروت،  في  ةاألميركيّ   الجامعة  في  برنامج  أيّ   في  جزئي

في    ،مبتدئين  أو  تخصص، مرحلة  الجامعية،  المرحلةأو  في  أو  متخّرجين،  أو    العليا،  الدراسات   أو 

 ي مساعد أو    العليا،  الدراسات   أو أعضاء زمالة في  ،الدرجات   طالبي  غيرأو من    أو زائرين،  الدكتوراه،

  أو طلبة   عليا،  دراسات   أو مساعدي إدارة  عليا،  دراسات ي بحوث  مساعد   أو  يا،عل  دراسات   تدريس

عن.  ينمقيم   أطبّاء  أو  طبّيين  ينب متدرّ   أو  ،طبّ   لدى "  الطالب "صفة    الطالبة/الطالب   وتنزع 

 التعليمي   برنامجه/برنامجها  بأخرى  أو  بطريقة  توقّفه/توقّفها عن متابعة  أو  ه/تخّرجها من الجامعة جخرّ ت

 .بيروت  في األميركية الجامعة في

 

إليه:   الم فصح  جرى  الطرف  الذي  األخير  الشخص  إلى  السياسة  هذه  بموجب  المصطلح  هذا  يشير 

أو    القسم،  رئيسأو    ،المدير األعلى مرتبة  ويشتمل هذا الشخص على  شكوى  تبليغه  أوا  ذاتيًّ   اإلفصاح له

)في الجامعة األميركيّة   البشرية  الموارد   مديرأو    الجامعة،  مديرأو    المكتب،/    الوحدة  مديرأو    العميد،

 . التاسع   البند   /على منّسق المساواة  وأ  ،في بيروت وفي المركز الطبّي في الجامعة األميركيّة في بيروت(

 

وقد   جزئي  بدوام  أو  كامل  بدوام  لينالمسجّ   أولئك  جميع   إنّهم:  الطالّب المّسجلون في برامج شهادة البكالوريوس  

أو مسّجلين في أي برنامج لنيل شهادة البكالوريوس في    ،مبتدئين  أو يكونون  تخصص،  ال يتابعون أيّ 

 الجامعة األميركيّة في بيروت.

 الصلة ذات السياسة وثائق 

 التعيين أو إعادة التعيين األكاديمي، التثبيت الوظيفي والترقية 

 سياسة ازدواجيّة المصالح أو تضاربها 

 السياسة واإلجراءات المتعلّقة بالشكاوى 

 ومناهضة التحّرش التمييزي  التمييز سياسة عدم

 التحّرش الجنسي 

 األخالقي  السلوك مبادئ

 ( الكلية دليل) األكاديمية بالنزاهة  المتعلقة السياسة
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 الجنسي  التحرش ذلك في التمييزي، بما والتحّرش للتمييز التصدّي إجراءات 

 الطلبة  سلوك قواعد 

 معلومات إضافيّة  

 فئة المستندات المتعلّقة بالسياسة: 

 جهة تواصل المستندات المتعلّقة بالسياسة: )منصب، بريد إلكتروني، هاتف( 

 لمتعلّقة بالسياسة: )المنصب فقط( مالك المستندات ا

 تاريخ المستندات المتعلّقة بالسياسة ومراجعتها 

 الصادرة أصال  

 عدم المعرفة()حذف السطر في حال   

 النسخة المعّدلة

واضحة    إرشادات   السياسة  هذه  توفّر  (.2016أبريل/نيسان    16الشهر، اليوم، ...... )على سبيل المثال  

الجنسيّة أو الرومانسيّة الرضائيّة. كما تتضّمن معلومات تتعلّق بمتطلّبات   للعالقات   للتصديّ   ومفّصلة

 والردّ على الشكاوى. التبليغ وتدابير اإلفصاح الذاتي 

 

 .التعديل لوصف واحدة جملة -  

 إرشادات   السياسة  هذه  توفّر  .(2016  أبريل/نيسان  16  المثال  سبيل  على)  ......  اليوم،  الشهر،  

الجنسيّة أو الرومانسيّة الرضائيّة. كما تتضّمن معلومات تتعلّق    للعالقات   للتصديّ   واضحة ومفّصلة

 إلفصاح الذاتي والردّ على الشكاوى. بمتطلّبات التبليغ وتدابير ا 

 

 .التعديل لوصف واحدة جملة -  

 فة المزيد من السطور عند الحاجة. يرجى إضا

 التالية  المراجعة تاريخ

 5 كلّ  مّرة السياسات أقلّه جميع مراجعة ينبغي - الموافقة بعد  تُمأل المعلومات ) ....... اليوم، الشهر،

 ( سنوات 
 

 المالحق 

 األّول: "إستمارة اإلفصاح الذاتي" الملحق 
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 الملحق األّول  

 إستمارة اإلفصاح الذاتي 

 الجامعة األميركيّة في بيروت

 

 معلومات تتعلّق بالطرفين المعنيّين بعالقة رضائيّة محظورة 

 

 ________________________________ اسم وشهرة الطرف األّول: ___________ 

 إنّه الطرف الذي يمارس سلطة أكاديميّة أو مهنيّة أو تقييميّة على الطرف الثاني 

 عنوان البريد اإللكتروني:_____________________________________________ 

 رقم الهاتف:_____________________________________________________ 

ا برقم هاتف المنزل أو برقم المقّسم في الجامعة األميركيّة في بيروت أو برقم الهاتف  )يرجى تزويدن

 المحمول( 

 الصفة الجامعيّة: )( هيئة التدريس في الجامعة  )( أستاذ في الجامعة  )( طالب  )( غير:______ 

 

 المسّمى الوظيفي )عند االقتضاء(: _____________________________________ 

 ة و/أو القسم:________________________________________________ الكلّيّ 

 اسم رئيس القسم:________________________________________________ 

 

 ___________________________ وشهرة الطرف الثاني: _________________ اسم 

 الجامعة  )( طالب  )( غير:______ الصفة الجامعيّة: )( هيئة التدريس في الجامعة  )( أستاذ في 

 المسّمى الوظيفي )عند االقتضاء(: _____________________________________ 

 الكلّيّة و/أو القسم:________________________________________________ 

 اسم رئيس القسم:________________________________________________ 

 

 ة أو المهنيّة أو التقييميّة أو تضارب المصالح بين الطرفين:وصف السلطة األكاديميّ 

 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________                                                        __________ 

           التوقيع                                                                   تاريخ تقديم االستمارة                   

 
 

 


