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 بيان اإلجراءات 

ع ع قیام بیروت األمیركیة في الجامعة تشج  العاملة وتلتزم على  والقوى الطالبي الجسم صعید على تنو 

 ومع سیاساتها المتمث لة االلتزام هذا تماشیًا مع .والتوظیف التعلیم في الفرص تكافؤ بمبدأ هذا األساس

التمییز والتحرش التمییزي، تم وضع هذه اإلجراءات لمعالجة االدعاءات المتعلقة  مع التسامح بعدم

ش أنه م يشعرون بالتمییز والتحرش التمییزي والتحرش الجنسي لتزويد الذين  ضحايا التمییز أو التحر 

انتهاك لسیاسة عدم التمییز ومناهضة التحرش التمییزي و / أو سیاسة التحرش الجنسي في  –التمییزي 

باتباع هذه اإلجراءات، ستتخذ  .أدناه أكبر بشكل موض ح هو كما االنتصاف، بآلیات -الخاصة بالجامعة 

وك الجامعة األمیركیة في بیروت التدابیر المعقولة والضرورية للتصدي الفوري والشامل لسوء السل

 .التمییزي والجنسي ولمنع تكرار حدوثه

 الغاية 

التحرش  سیاسةعدم التمییز ومناهضة التحرش التمییزي و سیاسةوضع اإلجراءات لدعم تنفیذ  تم

 التمییزي التحرش أو بالتمییز لقةالشكاوى المتع تسوية تمت .الجنسي في الجامعة األمريكیة في بیروت

 سیاسة أو /و  التمییزي التحرش ومناهضة التمییز دمع سیاسةعلى النحو المحدد في  المزعوم

أخرى قد تنطبق بخالف  إجراءات أي محل تحل التيالتحرش الجنسي حصريًا وفقًا لهذه اإلجراءات 

 .ذلك في حال سوء السلوك المزعوم

 

عدم  سیاسةإلى خاصیة محمیة على النحو المحدد في  يستند ال الذي التحرشتتم معالجة التمییز أو  لن

 السیاسةبموجب  معالجته يمكن ولكن إلجراءاتبموجب هذه ا التمییزي التحرش مناهضةالتمییز و

 .بالشكاوى المتعلقة اإلجراءاتو

 

 الجنسي التحرش" بعنوان تكمیلیة سیاسة بیروت في كیةالمركز الطبي في الجامعة األمیر عتمدي

 الخدمات متلقيالتحرش الجنسي والتمییزي الذي يطال  ادعاءات تعالج [2007" ]بالمرضى

 .الصحیة

 النطاق 

 األقسام/القسم تحديد  فیها األقسام أو  الجامعة مستوى على

    السياسة؟ هذه تتوّجه من إلى 

ه حرم  أعضاءفیهم  بماهذه السیاسة إلى جمیع أعضاء أسرة الجامعة األمیريكی ة في بیروت  تتوج 

الطب ي في الجامعة األمیريكی ة في بیروت والمركز الزراعي للبحث والتعلیم فضالً  والمركزالجامعة 

 .أدناه مدرج هو كما للجامعة، تابعینعن أي  منشأة أخرى أو برنامج آخر 

 :الجامعة أسرة أعضاء يشمل

 الجامعة في المسؤولین -

 التدريس  هیئة -

 العمل طاقم -
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 األكاديمی ین المعی نین  -

 الجامعة قدامى -

 والزمالء( والمقیمین الداخلی ین األطب اء فیهم)بمن  الطلبة -

 الزائرين الطلبة -

بین -  المتدر 

ار -  الزو 

 الباطن من المتعاقدين -

دين -  المور 

 

 التدريس هیئة أعضاء لدى المنازل وعمال المعالین أيًضا بیروت في األمیركیة الجامعة أسرة تشمل

 .والتعلیم للبحث الزراعي المركز وفي الجامعي الحرم في المقیمین العمل وطاقم

 المسؤوليّات 

 يحظ ر الذي 1972 لعام األمیريكی ة المت حدة الواليات في التعلیم بتعديالت الخاص التاسع البند مع تماشیًا

 الجنسي، والعنف الجنسي التحرش يشمل أن ه على الجنسي التمییز ويفس ر التعلیم في الجنسي التمییز

اب إلى باإلضافة الرئیس مكتب في التاسعالبند /للمساواة منس قًا بیروت في األمیريكی ة الجامعة عی نت  نو 

 .الحاجة حسب التاسع البند عن

ش التمییز حول استفسارات أي   توجیه يمكنكم إلى منس ق  الجنسي، التحرش فیه بما التمییزي، والتحر 

المساواة/البند التاسع، أو بعث رسالة إلكترونی ة إلى العنوان اإللكتروني التالي:  

.titleix@aub.edu.lb .ومناهضة التمییز عدم حول إلكترونی ة بصفحة الرئیس مكتب ويحتفظ 

ش  .www.aub.edu.lb/titleix.: التالي اإللكتروني الموقع على التاسع والبند التحر 

 التحرش وسياسة التمييزي التحرش ومناهضة التمييز عدم سياسة بحق االنتهاكات عن اإلبالغ

 الجنسي

أنهم تعرضوا ألي سلوك ينتهك  ظن ونالجامعة األمیركیة في بیروت الذين ي أسرةعضاء أل يمكن

و / أو سیاسة التحرش الجنسي تقديم شكوى رسمیة  تمییزية التحرش الناهضسیاسة عدم التمییز وم

 .سیاسةأو غیر رسمیة بموجب هذه ال

بسوء السلوك بموجب  ادعاءاتغ )الشخص الذي يقدم يشیر تقديم شكوى رسمیة إلى أن الطرف الُمبل  

السعي  أوالً  يفض لو / أو سیاسة التحرش الجنسي(  تمییزيالتحرش ال ضةناهسیاسة عدم التمییز وم

السعي  يفض لغ لطرف الُمبل  ا ن  بینما يشیر تقديم شكوى غیر رسمیة إلى أ ةرسمی تسويةللحصول على 

غ عن ر الطرف الُمبل  قد يعب   لكنعملیات التسوية أدناه(. )أنظر  یةغیر رسم تسويةللحصول على 

 ةغیر الرسمی التسوية األهم أن  و .)أو أثناء تلك العملیة( تسويةقبل أن تبدأ عملیة التفضیل مختلف 

)الشخص المتهم بانتهاك سیاسة عدم  عنه بل غفقط عندما يوافق الطرف الُمبِلغ والطرف الم ةمتاح

 اسعو / أو سیاسة التحرش الجنسي( ومنس ق المساواة / البند الت تمییزيالتمییز ومناهضة التحرش ال

بالتشاور مع  . وفقًا لذلك، يجوز لمنس ق المساواة / البند التاسعةرسمیالغیر  التسويةالجامعة على  في

mailto:titleix@aub.edu.lb
http://www.aub.edu.lb/titleix
http://www.aub.edu.lb/titleix
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على الرغم من أن  ةرسمی تسويةالشكوى غیر الرسمیة من خالل  تسوية جبالرئیس أن يقرر أنه ي

 .ةغیر الرسمی تسويةال نيفضال عنه بل غالطرف الُمبلغ و / أو الطرف الم

 الشكاوى الرسمية  .أ

تمییزي" ال بالتحرشتمییز / بالشعار اإلتم تقديم شكوى رسمیة من خالل استكمال وتقديم استمارة "ي

جامعة األمريكیة في بیروت أو لل)الملحق األول( شخصیًا أو عبر البريد اإللكتروني أو البريد الداخلي 

الذي يقوم بتسجیل  عنه ينوب منالجامعة أو إلى  في عن طريق البريد إلى منس ق المساواة / البند التاسع

مع ملخص ألي اجتماع مع الطرف  الشكوى وتسلیمها على الفور إلى منس ق المساواة / البند التاسع

 .غالُمبل  

 الشكاوى غير الرسمية .ب

تمییزي" ال التحرشتمییز / بالدون إرسال "إشعار  منحال تم تقديمها  فيعتبر الشكوى غیر رسمیة ت

ويجوز أيًضا  .رسمي شخصیًا أو عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني أو البريد الجامعي أو البريد بشكل

 اإللكتروني  EthicsPointنظام  برأو ع تقديم شكاوى غیر رسمیة إلى نائب البند التاسع

(aub.ethicspoint.com) رسمیة إلى  غیرشكوى  تقديم تمذا إ. مجهولة غیر وأ ةمجهول صفةب

إلى  المبل غ الطرفمع  اجتماعأي ب الشكوى وملخصً با اا ملخصً م فورً قد  ي أن يجب ؛نائب البند التاسع

 .منس ق المساواة / البند التاسع

 الشكاوى المقدمة من قبل مبلغين ثالثين .ت

سبیل الجامعة األمريكیة في بیروت )على  أسرةغ طرف ثالث، قد ينتمي أو ال ينتمي إلى عندما يبل  

 أحدأو والد  العمل طاقم أعضاء أحدتدريس أو مستشار أو صديق أو الهیئة  اءعضأ أحدالمثال، 

و / أو سیاسة التحرش  التمییزيعدم التمییز ومناهضة التحرش سیاسة طلبة( عن انتهاك محتمل لال

 هباستالم ینوالجاني المزعوم هدفعلى الفور بإخطار ال الجنسي، يقوم منس ق المساواة / البند التاسع

غ والجاني المزعوم باعتباره بعد ذلك، يتم التعامل مع الهدف المزعوم باعتباره الطرف الُمبل   .بالًغا

ض طرفة بالطريقة عینها كما لو أن السیاسعنه وتطبق ال بل غالطرف الم  تحرشللتمییز أو ال المتعر 

في ذلك عندما ال يرغب الطرف الُمبِلغ في مشاركة قد قدم التقرير األولي بما  المزعومالتمییزي 

 قسم السرية(.نظر أ) یةرسم تسوية إلى السعي فياسمه أو في إجراء تحقیق أو 

 به لإلبالغ الموصى الزمني اإلطار .ث

 يجب الشكاوى، في یقالتحق یة  فعال وضمان یروتب في یركیة  األم الجامعة أعضاء أسرة يةحما بهدف

ش التمییزيال أو التمییزب شكوى يمتقد بعد  ممكن وقت أقرب في التاسع البند/المساواة مكتب إلى تحر 

ش وقوع  بیروت في األمیركیة الجامعة قدرة على اإلبالغ في التأخیر يؤثر قد .المسيء هذا التحر 

 بشكل واالستجابةالمعلومات ذات الصلة والموثوقة واالتصال بالشهود والتحقیق الشامل  جمع على

 طالبإجراء تأديبي بحق  اتخاذ على بیروت في األمريكیة الجامعة قدرة على أيًضا يؤثر وقد .هادف

 .محظور سلوك في شارك موظف أو التدريسأو عضو هیئة 

 لىع األقل لىع سنوات انقضاء ثالث قبل وىشكال يمبتقد یروتب في یركیة  الجامعة األم توصي

ش المزعومال ض للتحر   في التحقیق بیروت في األمیركیة الجامعة ترفض قد الظروف، على بناءً  .تعر 

 .حدوثه من سنوات ثالث من أكثر بعد عنه المبل غ السلوك
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ً  لكن ف لخطورة تبعا الضروري  نم هأن   یروتب في یريكیة  األم الجامعة ترى قد المزعوم، التصر 

 سنوات من تقديم الشكوى. ثالث من أكثر قبل وقعت حوادث في یقالتحق

 األوليةاإلجراءات  

 التقييم األولي  .أ

تقییًما أولیًا من أجل  عند استالم شكوى رسمیة أو غیر رسمیة، يجري منس ق المساواة / البند التاسع

حدوث  احتمالطبیعة وظروف الشكوى ولتقییم ما إذا كان من معلومات كافیة تشیر إلى  إدراك

  .يحرش الجنسسیاسة التالتمییزي و / أو  تحرشال مناهضةعدم التمییز وسیاسة انتهاك ل

معلومات كافیة تشیر  وجودبعد تقییم طبیعة وظروف الشكوى  منس ق المساواة / البند التاسع حد دإذا 

 ،التحرش الجنسيسیاسة و / أو  يالتمییز التحرشعدم التمییز ومناهضة  سیاسةإلى حدوث انتهاك ل

غ بشرح لحقوقه باإلضافة يد الطرف الُمبِل  يتم خالله تزووغ يعقد اجتماع تقییم أولي مع الطرف الُمبل  

ة المحتملة ومعلومات تصحیحیإلى معلومات حول موارد الدعم والخیارات اإلجرائیة والتدابیر ال

 ة ذات الصلة. قد يوصي في هذا االجتماع منس ق المساواة / البند التاسعیلجامعاحول السیاسات 

غ عن تفضیله . إذا أعرب الطرف الُمبِل  میةو غیر الرسأ ةالرسمی تسويةإلى ال اللجوءغ بالطرف المبل  

يُطلب  - ةمناسب ةالرسمی تسويةال أن   أو إذا رأى منس ق المساواة / البند التاسع -لعملیة تسوية رسمیة 

 .عدتمییزي"، إذا لم يفعل ذلك بال التحرشتمییز / بال"اإلشعار  استمارةمنه تقديم 

يتم تزويد الطرف المبل غ عنه أيًضا  .مع الطرف المبل غ عنه لمناقشة الشكوى بعدئذ ايعقد اجتماعً 

یة تصحیحبشرح لحقوقه باإلضافة إلى معلومات حول موارد الدعم والخیارات اإلجرائیة والتدابیر ال

غیر  تسويةإذا كان الطرف الُمبِلغ يفضل ال .ة ذات الصلةیالمحتملة ومعلومات حول السیاسات الجامع

غیر  تسويةالشكوى عن طريق  تسوية، ويعتقد منس ق المساواة / البند التاسع أنه يمكن ةمیالرس

عن  يُسألو ةوالرسمی ةغیر الرسمی تسوية، يتم أيًضا تزويد الطرف المبل غ عنه بشرح بشأن الةرسمی

لها التي تسويةشكل ال  .يفض 

  :حولأهداف التقییم األولي  تتمحور

 سالمة الجسدية والرفاه النفسي والتوصیة بالخطوات المعقولة والفورية الفورية لل الحاجات تلبیة

يتم تحديد الخطوات  .والضرورية للوحدات المعنیة لمعالجة المخاوف التي تثیرها الشكوى

 .المعقولة على أساس كل حالة على حدة بالنظر إلى سوء السلوك المزعوم والظروف المحیطة

 .لمعقولة اتخاذ تدابیر مؤقتة إضافیةوال تمنع هذه الخطوات الفورية ا

 ة ذات الصلة مع الطرف المبلغ والطرف المبل غ عنه مع التركیز بشكل یالسیاسات الجامع ةناقشم

ومتطلبات الحفاظ على سرية التقرير واألشخاص  نتقامخاص على األقسام التي تتناول حظر اال

 .المعنیین إلى أقصى حد ممكن

 ة المحتملة مع كال الطرفین.تصحیحیالخیارات اإلجرائیة والتدابیر ال ةناقشم  

 له ما على االطالع رسمي وأي  غیرحل رسمي أو كالطرف الُمبِلغ والطرف المبل غ عنه  يفض 

تأكید خطي على تفضیالتهما لحل رسمي أو  بتقديمطلب من كال الطرفین وال ةحواجز أمام المتابع

 .رسمي غیر
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هو وواستنادًا إلى وقائع وظروف الشكوى وخطورة االنتهاك المزعوم  وليقییم األفي ختام الت

غیر  بتسويةيقرر منس ق المساواة / البند التاسع ما إذا كان سیتم المضي قدًما  ،االعتبار األساسي

 فقط ةرسمیالغیر  التسوية اختیار، شريطة أن يجوز لمنس ق المساواة / البند التاسع ةأو رسمی ةرسمی

قد يخضع فقط أعضاء أسرة الجامعة األمیركیة  .هإذا وافق كل من الطرف الُمبلغ والطرف المبل غ عن

في بیروت والحوادث التي تقع ضمن اختصاص مكتب المساواة/البند التاسع )على النحو المحدد في 

ويجوز إحالة  .أو تحقیق تسويةالتمییزي وسیاسة التحرش الجنسي( ل تحرشسیاسة عدم التمییز وال

 .المعمول بها سیاساتالحاالت األخرى إلى الموارد المناسبة وفقًا لل

 تقييم التهديد .ب

بأن  ظنسبب معقول لل منتقییم ما إذا كان بمنس ق المساواة / البند التاسع  يقومبعد التقییم األولي، 

 أسرةسالمة ورفاه ب باإلضرار ا أو محتمالً ا كبیرً الطرف المبل غ أو الطرف المبل غ عنه يشكل تهديدً 

وما إذا كانت التدابیر المؤقتة ضرورية للتخفیف من هذا الخطر.  رفاههأو  بیروت في األمیركیة الجامعة

ووفقًا لذلك، يجوز لمنس ق المساواة / البند التاسع تقديم التوصیات المناسبة لرئیس الجامعة لوقف و / 

 .الجامعة األمريكیة في بیروت أسرةمة كال الطرفین وأو منع التهديد المحتمل والحفاظ على سال

 التدابير المؤقتة .ت

بعد تلقي شكوى )رسمیة أو غیر رسمیة(، يجوز لرئیس الجامعة بالتشاور مع منس ق المساواة / البند 

بهدف حماية الطرف المبل غ  ومناسبة التاسع أن يفرض تدابیر مؤقتة في الوقت المحدد ومعقولة

والطرف المبل غ عنه والغیر من أي بیئة عدائیة أو هجومیة محتملة. يمكن فرض التدابیر المؤقتة حتى 

 .قبل التثب ت من أن  السلوك المزعوم يشك ل انتهاًكا لسیاسة جامعیة

  :تتضمن األمثلة على التدابیر المؤقتة )من بین تدابیر أخرى( ما يلي

  التواصل بین المبل غ والمبل غ عنه أمر بعدم 

  توق ف مؤقت عن العمل أو إجازة غیاب 

  إقصاء مؤقت من أجزاء في حرم الجامعة 

 تعیین مؤقت للموظف في وحدة أخرى / قسم آخر 

 آخر  ترحیل من أو نقل إلى مسكن طال بي 

 إحداث تغییر في الجداول األكاديمیة / الدراسیة 

 األطروحة  تبديل المشرف األكاديمي / على 

  الحد من المشاركة في بعض المناسبات أو التجمعات أو األنشطة 

  

تخضع التدابیر المؤقتة للتعديل خالل عملیات التسوية اعتمادًا على التطورات أو التغییرات في 

  .ظروف كل شكوى

عقابیة أو سلبیة انتهاك أي سیاسة ويجب أال يُنظر إلیها على أن ها  قرينةال تشیر التدابیر المؤقتة إلى 

يحافظ منس ق المساواة / البند التاسع بالتنسیق مع  .أو توحي بنتائج نهائیة ضد أحد الطرفین
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موظف)موظفین( مسؤول)مسؤولین( آخر)آخرين( على التواصل مع الطرفین لضمان معالجة 

 الهواجس بشأن السالمة أو الرفاهیة النقسی ة والجسدي ة.

للتدابیر المؤقتة إلى جانب الموظفین المكلفین بتنفیذ هذه التدابیر  ينبغي أن يحافظ كل طرف يخضع

على سرية كل التدابیر المؤقتة المفروضة على أي من الطرفین المعنی ین إلى الحد الذي ال يؤدي فیه 

 .الحفاظ على هذه السرية إلى إضعاف قدرة المؤسسة على تنفیذ التدابیر المؤقتة

 لقانونالموارد الخارجية إلنفاذ ا 

أيًضا مع الشرطة  مابمتابعة شكواه اننصحيُ أو  طرفانختار اليطبیعة سوء السلوك المعني، قد ل وفقًا

عندما يتعلق األمر بإنفاذ القانون، قد تسعى  .أو غیرها من وكاالت إنفاذ القانون الخارجیة ذات الصلة

 .الشكاوى وفقًا لهذه اإلجراءات تسويةالجامعة مع ذلك إلى 

للتطبیق، بوكالة  يكون ذلك قابالً  عندمالمنس ق المساواة / البند التاسع االتصال، عند الحاجة ويجوز 

ي بعض فیًا. اتتحقیقًا مؤسس أيًضا تجري هاخاص إلبالغها أنال هاتجري تحقیق التيقانون الإنفاذ 

جنائیة ولكن  التحقیق في اتهامات يجريجامعة تأخیر تحقیقها لفترة وجیزة عندما لل يجوزالحاالت، 

القانون  إنفاذ وكالةلطلب معقول من  م عمل إال امتثاالً و( ي15عادة ال تفعل ذلك ألكثر من خمسة عشر )

 .أو أمر من المحكمة

إنفاذ القانون ذات الصلة  وكالةقد يطلب منس ق المساواة / البند التاسع أيًضا نسًخا من تقارير الشرطة / 

 .ىالمتعلقة بالشكو

 السرية 

والشهود، تسعى الجامعة األمیركیة في بیروت جاهدة إلى التحقیق  عنهم بل غوالم مبل غینأجل حماية المن 

والتحرش الجنسي  التمییزي تحرشال مناهضةالمتعلقة بالتمییز و سیاساتهافي االنتهاكات المحتملة ل

 .مع مراعاة أهمیة الحفاظ على السرية بحساسی ة

وخصوصیة األشخاص المعنیین إلى أقصى حد ممكن، بما يتفق  تحافظ الجامعة على سرية الشكوى

 تحافظ. وبناءً علیه، نًاقانو بها المسموح الحدود وضمنمع هدفها المتمثل في إجراء تحقیق شامل وكامل 

شارك في عملیة التحقیق ياألطراف المعنیة وأعضاء هیئات التحقیق والمستشارين وأي شخص آخر 

 .تم الحصول علیها طوال عملیة التحقیق وكما هو موضح أعالهيعلى سرية المعلومات التي 

جمیع األعضاء )بما في ذلك األطراف والشهود والمستشارين وأعضاء النقابة وغیرهم(  يوق ع أنيجب 

 .طبقةنالمشاركین في تحقیق رسمي على تعهد باالعتراف بمتطلبات السرية الم

 رسمیة، تسوية إلى السعي أو تحقیق إجراء في أو مهاس مشاركة في المبل غین أحد يرغب لم حال وفي

 .التاسع البند /المساواة منسق من ذلك طلب الطرف لهذا فیجوز

يقوم مكتب المساواة/البند التاسع على الفور  .أمكن ذلك كل ما له ستجیبتنظر الجامعة في الطلب وت

 بإخطار الطرف الُمبلغ ما إذا كانت الجامعة قادرة على تلبیة طلبه بعدم الكشف عن هويته.
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 لعلیامصلحة اوالغ عنها الطرف المبل   أعربالتي  هواجسما يلي: ال مراعاتها تتمتشمل االعتبارات التي 

بما في ذلك حق المبل غ عنه في الحصول على  ،یع األفراد المعنیینمعاملة العادلة لجموال ةالجامع ألسرة

هةإشعار محدد باالدعاءات   باإلضافة هذا لیه،ؤثر عت إجراءاتالجامعة  ات خذت حال في بحق ه الموج 

  .أسرتهاالتزامات الجامعة بتوفیر بیئة آمنة وغیر تمییزية لجمیع أفراد  إلى

سلحة و / أو لأل استخدامو / أو تهديد و / أو  ضراوةط و / أو نم وجودفي الحاالت التي تشیر إلى 

حمن الم ،عنفال االهوية.  عن الكشف عدمطلب ل االستجابةالجامعة من  تتمك نأال  رج  ي الحاالت ف أم 

 الدعم سبلتوف ر الجامعة  فقد، ةهويالطلب عدم الكشف عن  على الموافقةالتي تسمح فیها الظروف ب

 .ةرسمی اتإجراء أي ،تتخذ، خالف ذلك لنلكن  الجامعة أسرةغ والمبل   للطرف المؤقتةواالنتصاف 

 أخصائیینمعلومات حول الموارد السرية لألطراف التي ترغب في إجراء مناقشات سرية مع ال جدت

( وفي سیاسة 6الصفحة انظر  ) تمییزية التحرش الناهضصحیین مدربین في سیاسة عدم التمییز وم

 (.8-7الصفحة انظر )أ سيالتحرش الجن

 المستشارون 

غ والطرف المبل غ عنه نفسیهما أثناء عملیة التسوية، على الرغم من أنه من المتوقع أن يمثل الطرف المبِل  

الجامعة األمريكیة في بیروت في اجتماعات ومقابالت  أسرة أعضاء أحديرافقه  أنكل منهما ل يجوز

ال يؤخر  ذلك أن طالماالمهنة القانونیة  أعضاء أحدأو  تهمن أفراد أسر يكون أال علىتحقیق ال

 .اإلجراءات

غ و / أو الطرف المبل غ عنه عضًوا في نقابة الموظفین، يجوز له أن يختار أن إذا كان الطرف الُمبِل  

 .يرافقه ممثل نقابي خالل اجتماعات لجنة التحقیق التي يحضرها

العنف المنزلي أو االعتداء الجنسي أو المطاردة،  عنف المواعدة أوب المتعلقة االدعاءات تسويةعند 

 أوأي اجتماع  إلى هغ والطرف المبل غ عنه أن يرافقه المستشار الذي يختاريجوز لكل من الطرف المبل  

 .ة إذا دعوا إلى ذلك كشهودلجنمخاطبة ال سوىوال يجوز لرفاقه  .صلة اتإجراء ذ

 عبء األدلة 

، تطبق الجامعة األمیركیة في بیروت معیار ترجیح تسويتهاى وفي جمیع مراحل التحقیق في الشكاو

التحرش  ناهضةعدم التمییز وم لسیاسةانتهاك  حصل إذا" عند تحديد ما ترجیًحا األكثراألدلة أو معیار "

 .يو / أو سیاسة التحرش الجنس تمییزيال

 عمليات التسوية 

 الشكاوى فيفي جمیع األوقات عن ضمان إجراء تحقیق  منس ق المساواة / البند التاسع مسؤوالً  يكون

و / أو سیاسة التحرش  يالتمییز التحرشعدم التمییز ومناهضة سیاسة التي تدعي حدوث انتهاكات ل

 .منحازة غیرو ةوعادل ةالجنسي وتسويتها بطريقة سريع
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 . أوالً. التسوية غير الرسمية

البند التاسع مسؤوالً عن تحديد ما إذا كانت ستتم تسوية كما هو موضح أعاله، يكون منس ق المساواة / 

الشكاوى الرسمیة وغیر الرسمیة من خالل تسوية غیر رسمیة أو رسمیة شريطة أن يتم اللجوء إلى 

على التسوية غیر  -كتابةً  -التسوية غیر الرسمیة فقط عندما يتفق الطرف الُمبل غ والطرف المبل غ عنه 

ن التسوية غیر الرسمیة غیر مناسبة عندما ينطوي سوء السلوك المزعوم على الرسمیة. عادةً ما تكو

عنف جنسي أو تهديد خطیر فعلي أو متصور أو خطر إلحاق الضرر بأي من األطراف أو أسرة 

 .الجامعة

نظًرا إلى أن  عملیة التسوية غیر الرسمیة طوعیة، فقد يقرر كل من الطرف الُمبِلغ والطرف المبل غ عنه 

ق المساواة / البند التاسع إنهاء عملیة التسوية غیر الرسمیة في أي وقت قبل اكتمالها، بما في ذلك ومنس  

في هذه الحالة،  .في حال حد د منس ق المساواة / البند التاسع أن  سالمة أي من أعضاء الجامعة في خطر

یر رسمي، تصبح لكن بمجرد تسوية الشكوى بشكل غ .تتم تسوية الشكوى من خالل تسوية رسمیة

إذا تم إنهاء عملیة التسوية  .النتیجة ملزمة ويتم إغالق القضیة وال يتم قبول الشكوى بشأن نفس الحوادث

غیر الرسمیة لصالح التسوية الرسمیة، يمكن استخدام المعلومات التي تم الحصول علیها أثناء التسوية 

 .غیر الرسمیة في تسوية الحقة

يقوم منس ق المساواة / البند  .الرسمیة الشكوى بأكثر الطرق فعالیة وسرعةتعالج عملیة التسوية غیر 

التاسع بإنجاز التسويات غیر الرسمیة بمساعدة المكاتب / الوحدات / األقسام األخرى في حرم الجامعة 

 .أو في المركز الطبي

نتیجة و / أو اتفاق قد تتطلب التسويات غیر الرسمیة الخضوع لوساطة أو تحقیق مختصر للوصول إلى 

قد تتضمن نتائج عملیة التسوية غیر الرسمیة عقوبات عندما يتفق الطرفان على  .تسوية مناسب

وقد تتضمن النتائج األخرى تدابیر تصحیحیة مناسبة مثل أوامر عدم االتصال والتعیین الدائم  .العقوبات

يمیة / الدورات التدريبیة من بین للموظف في وحدة أخرى / قسم آخر والتغییرات في الجداول األكاد

 .أمور أخرى

يحتفظ منس ق المساواة / البند التاسع بسجالت نتائج التسوية غیر الرسمیة والنتیجة / التسوية الذي تم 

التوصل إلیها. في بعض الحاالت، قد تؤدي التسويات غیر الرسمیة إلى اتفاق تسوية خطي يوافق علیه 

 الطرفان ويوقعان علیه.

إرسال العقوبات أو التدابیر التصحیحیة المتعلقة بالتسوية غیر الرسمیة التي يتم تنفیذها من خالل  ينبغي

أقسام الموارد البشرية )في حرم الجامعة أو في المركز الطبي( أو من خالل مكتب شؤون الطلبة أو 

 من خالل مكاتب أخرى إلى مكتب المساواة/البند التاسع.

 .تیجة التسوية / التسوية إلى فرض عقوباتقد يؤدي عدم االلتزام بن

 

 ثانيًا. التسوية الرسمية

لجنة تحقیق  التحقیق وتجري .ميلرسمیة هي التحقیق الرسا تسويةالخطوة األولى في عملیة ال إن  

 يختارها رئیس الجامعة بالتشاور مع منس ق المساواة / البند التاسع.
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غ رفض المشاركة ، لكن الطرف الُمبِل  ةالتسوية الرسمیة مناسب إذا قرر منس ق المساواة / البند التاسع أن  

 .في العملیة، قد تستمر عملیة التسوية الرسمیة

  عملية التحقيق الرسمي .أ

 عملية ما قبل التحقيق .1

( أيام عمل بعد بدء عملیة التسوية الرسمیة )عادةً في تاريخ تقديم الشكوى 5في غضون خمسة )

المبل غ عنه من خالل اجتماع وجًها لوجه )أو عبر البريد اإللكتروني / الرسمیة(، يتم تزويد الطرف 

البريد( بإشعار خطي بالتحقیق بما في ذلك االدعاءات التي تشكل انتهاًكا محتمالً للسیاسات وقسم 

  السیاسات المزعوم انتهاكه وتاريخ ومكان الحادث )الحوادث( المزعوم )المزعومة(.

( أيام عمل من تاريخ استالم إشعار التحقیق الخطي )الموضح 10عنه عشرة )يتم منح الطرف المبل غ 

 .أعاله( لتقديم رد خطي على الشكوى إذا رغب في ذلك

بعد استالم البیان الخطي، يشكل رئیس الجامعة لجنة تحقیق تتألف من ثالثة أعضاء لهم حق التصويت 

ل منصب رئیس اللجنة الذي لیس له حق التصويت. باإلضافة إلى منس ق المساواة / البند التاسع الذي يشغ

إذا تم تشكیل لجنة كاملة، يتم اختیار أعضائها الذين لهم حق التصويت، حسب االقتضاء، من مجموعة 

دائمة من األعضاء )أعضاء هیئة التدريس و / أو الموظفین( الذين تلقوا تدريبًا ذات صلة / مناسبًا 

وترد تفاصیل  .ي تغطیها سیاسات الجامعة األمیركیة في بیروتإلجراء التحقیقات في الشكاوى الت

 ."تكوين اللجنة في القسم أدناه المتعلق بـ "تكوين لجان التحقیق

 

 عملية التحقيق .2

تتمثل أدوار لجنة التحقیق في جمع الحقائق والمعلومات ذات الصلة بالشكوى وتقديم توصیة إلى 

تهاك لسیاسة عدم التمییز ومناهضة التحرش التمییزي و / رئیس الجامعة بشأن ما إذا كان قد حدث ان

ويتمثل دور  أو سیاسة التحرش الجنسي والتوصیة بالعقوبات والتدابیر التصحیحیة عند االقتضاء.

منس ق المساواة / البند التاسع في عملیة التحقیق في ضمان إجراء عملیة تحقیق سريعة وعادلة 

ءات الجامعة ذات الصلة وتقديم تقرير عن نتائج اللجنة وتوصیاتها ونزيهة واالمتثال للسیاسات وإجرا

 .إلى رئیس الجامعة

كما ان  منس ق المساواة / البند التاسع مسؤول عن تزويد الطرف الُمبِل غ والطرف المبل غ عنه بجدول 

 .فزمني تقديري الستكمال تحقیق الهیئة وتقديم التحديثات في الوقت المناسب إذا تغیرت الظرو

خالل االجتماع األول للجنة التحقیق، يقوم منس ق المساواة / البند التاسع مع أعضاء اللجنة بمراجعة 

ثم يقوم منس ق المساواة / البند التاسع بتزويد أعضاء  .التزاماتهم فیما يتعلق بالخصوصیة والسرية

ينبغي على  .(اللجنة بالشكوى الرسمیة و / أو ملخص الشكوى غیر الرسمیة )حسب االقتضاء

أنفسهم من األهلیة إذا اكتشفوا وجود تضارب فعلي أو  تجريدأعضاء اللجنة الذين لهم حق التصويت 

إذا تم استبعاد عضو في اللجنة له حق التصويت، يقوم رئیس الجامعة بتعیین  .متصور في المصالح

 عضو آخر بالتشاور مع منس ق المساواة / البند التاسع.

رئیس الجامعة، بالتشاور مع منس ق المساواة / البند التاسع، أن  منس ق المساواة / البند  حد د في حال

التاسع لديه تضارب فعلي في المصالح من شأنه تقويض الثقة في اإلجراءات، يجوز لرئیس الجامعة 

 تعیین مسؤول جامعي آخر لديه التدريب المناسب لملء دور منس ق المساواة / البند التاسع.
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ثناء التحقیق، يُعطى الطرف الُمبِل غ والطرف المبل غ عنه فرصة متساوية ومجدية لالستماع إلیهما أ

كما يُعطى  .وتقديم المعلومات واألدلة الداعمة وتحديد الشهود الذين قد يملكون معلومات ذات صلة

 .ودالطرف الُمبل غ والطرف الُمبل غ عنه فرصة لتقديم أسئلة خطیة للطرف اآلخر والشه

 قد توصي لجنة التحقیق في أي مرحلة من مداوالتها رئیس الجامعة باتخاذ تدابیر مؤقتة إضافیة.

تجمع لجنة التحقیق الحقائق والمعلومات من خالل المقابالت )مع األطراف المعنیة والشهود( 

في ذلك  والوثائق الداعمة المقدمة من األطراف والشهود ومن خالل جمع أنواع أخرى من األدلة بما

وتقوم لجنة التحقیق بتسجیل المقابالت  .األدلة الوثائقیة والتوضیحیة والرقمیة والمباشرة والظرفیة

ينبغي إبالغ األطراف الذين تجري مقابلتهم بشأن تسجیل  .التي تجريها بالصوت الستخدامها الخاص

تسجیل المقابلة،  إذا رفض الشخص الذي تجري مقابلته .المقابالت ويجب الحصول على موافقتهم

ينبغي على كل من منس ق المساواة / البند التاسع وعضو اللجنة الذي لديه حق التصويت تدوين 

إذا وافق الشخص الذي تجري  .المالحظات أثناء المقابلة ثم إعداد ملخص المقابلة بشكل مشترك

 .مقابلته، يتم إعداد ملخص المقابلة بناًء على التسجیل

خطیة للمقابالت التي أجرتها اللجنة لیقوم األشخاص الذين أجريت معها يتم توفیر ملخصات 

المقابالت بمراجعتها. ال يجوز لألطراف والشهود القیام بالتسجیل الخاص بهم أو نسخ ملخصات 

 .المقابالت المقدمة للمراجعة

عة قد تتشاور اللجنة بشكل سري في أي وقت أثناء عملیة التحقیق الرسمي مع مستشار الجام

  ومسؤولي الجامعة المناسبین.

 .تقوم لجنة التحقیق بتولیف المعلومات التي جمعتها في مسودة تقرير التحقیق في ختام التحقیق،

وتتضمن مسودة تقرير التحقیق توصیة إلى رئیس الجامعة، يتم تحديدها بأغلبیة األصوات، حول ما 

 .لتمییزي و / أو سیاسة التحرش الجنسيإذا حصل انتهاك لسیاسة عدم التمییز ومناهضة التحرش ا

إذا أوصت اللجنة بإثبات  .وال يجوز ألي من األعضاء الثالثة المصوتین االمتناع عن التصويت

يقوم  .وجود انتهاك )انتهاكات(، فإنها توصي أيًضا بالعقوبات والتدابیر التصحیحیة لرئیس الجامعة

التقرير وقد يقترح التنقیحات التي يمكن ألعضاء اللجنة منس ق المساواة / البند التاسع بمراجعة مسودة 

 .المصوتین قبولها أو رفضها

بعد الحصول على الموافقة النهائیة من اللجنة، يقوم منس ق المساواة / البند التاسع بمشاركة مسودة 

ير ولكن ويتمكن الطرفان من مراجعة التقر .التقرير وملحقاته مع الطرف الُمبل غ والطرف المبل غ عنه

 .يُسمح لهما باالحتفاظ بنسخة منه ال

( أيام عمل من تاريخ قراءة مسودة التقرير 10الطرف الُمبلغ والطرف المبل غ عنه عشرة ) لدىيكون 

قد يقدمان أيًضا معلومات وأدلة وتوضیحات  .لتقديم رد هما الخطي على التقرير إذا رغبا في ذلك

ابقًا واقتراحات لشهود إضافیین قد يقدمون معلومات جديدة جديدة للمعلومات التي تمت مشاركتها س

 .لم تكن متاحة في السابق. وتتم مشاركة الردود الخطیة مع األطراف ولجنة التحقیق للمراجعة

إذا اعتقدت اللجنة أن  أي من الطرفین جلب وقائع مادية جديدة  تنظر لجنة التحقیق في ردود الطرفین.

ن الممكن توفیرها أثناء عملیة التحقیق(، تنظر اللجنة في المعلومات )لم تكن متوفرة ولم يكن م

 .الجديدة و / أو قد تعید فتح تحقیقها

وتتم دعوة  بمجرد اكتمال عملیة مراجعة مسودة تقرير التحقیق، تصدر اللجنة تقرير التحقیق النهائي.

ويجب منح  .ن استكماله( أيام عمل م5الطرفین لقراءة تقرير التحقیق النهائي في غضون خمسة )
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( أيام عمل، من تاريخ قراءة تقرير التحقیق النهائي، لتقديم رد خطي آخر علیه، 10الطرفین عشرة )

 .إذا رغبا، لینظر فیه رئیس الجامعة

  المراجعة والتدبير الخاّصين بالرئيس .ب

ذلك ملحقاته( في غضون يزود منس ق المساواة / البند التاسع الرئیس بتقرير التحقیق النهائي )بما في 

يجوز لمنس ق المساواة / البند التاسع إلحاق  .( أيام عمل من االنتهاء من تقرير التحقیق النهائي5خمسة )

 .خطاب بما تقدم يتضمن تعلیقاته و / أو توصیاته بشأن أشكال معینة من سبل االنتصاف و / أو العقوبات

 .البند التاسع ملزمة للرئیس التحقیق وال منس ق المساواة / لجنةال توصیات 

)خطاب  ةنهائی ة( يوم عمل لمراجعة تقرير التحقیق وإصدار تسوية خطی15الرئیس خمسة عشر ) يملك

؛ سیاسة( ما إذا حدث انتهاك لل1ل أو رفض تسويات لجنة التحقیق بشأن )يعدتأو  يتبن  لالنتیجة( بإشعار 

  .یة المناسبةتصحیحو التدابیر الث انتهاك، ما هي العقوبات و / أوحال حد في( 2و )

 .االرئیس نهائیً  قرار يعتبر

 

  اإلخطار بالنتيجة .ت

 :بالنسبة ألي طرف لیس طالبًا، يجب إرسال نسخة من خطاب اإلشعار بالنتیجة من كل طرف إلى

 منس ق المساواة / البند التاسع، و 

 قسم الموارد البشرية )حرم الجامعة أو المركز الطبي(، و 

  الجامعة، إذا كان الطرف المعني عضو في هیئة التدريس، ووكیل 

  أوكلیة ذات الصلة، إذا كان الطرف المعني عضو في هیئة التدريس، العمید 

 مدير الوحدة المعنیة. 

  

 :بالنسبة ألي طرف هو طالب، يجب إرسال نسخة من خطاب اإلشعار بالنتیجة من كل طرف إلى

  ،ومنس ق المساواة / البند التاسع 

  ،وعمید الكلیة التي التحق بها الطالب 

 .عمید الطلبة  

  

 يجب الحفاظ على سرية المعلومات المقدمة لألفراد المذكورين أعاله.

 مدة التحقيق الرسمي 

 ضمن إطار زمني سريع ومعقول. الكاملشامل والتحقیق اللجنة التحقیق مسؤولة عن استكمال  إن  

( يوم عمل بعد االجتماع األول للجنة التحقیق حتى 90عملیة التحقیق في غضون تسعین ) عادةتكتمل 

تمديدها  منفي بعض األحیان  بد واللكن قد تختلف مدة عملیة التحقیق  .االنتهاء من مسودة التقرير

 ة بما في ذلك تعقید االدعاءات وعدم توفر األطراف أو الشهود والمعلوماتتخفیفیحسب الظروف ال

 .المادية الجديدة )التي يقدمها الطرف في الوقت المناسب(
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في جمیع الحاالت، إذا احتاجت لجنة التحقیق، لسبب وجیه، إلى مزيد من الوقت إلنهاء عملها، يجوز 

ا، بما في ذلك شرح للتمديد، مع تقديم نسخة لمنس ق المساواة / البند التاسع الموافقة على التمديد خطیً 

 .عنه المبل غ والطرف ل غالمب الطرفإلى 

 تكوين لجنة التحقيق 

 .أربعة أعضاء: ثالثة أعضاء مصوتین وعضو واحد غیر مصوت مجموعه مالجان التحقیق م أل فتت

 ،لكن يجوز للرئیس .لجنة التحقیق فييعمل منس ق المساواة / البند التاسع عادة كرئیس غیر مصوت 

 بصفتهعمل یتدريس مدرب لالمن هیئة  آخربالتشاور مع منس ق المساواة / البند التاسع، تعیین عضو 

 .ت في اللجنة عند الحاجة )بما في ذلك في حال وجود تضارب فعلي في المصالح(عضو غیر مصو ِ 

 إذا أمكن، اختیار األعضاء المصوتین الثالث من مجموعة دائمة من األعضاء المدربین ،يتم

)أعضاء هیئة التدريس و / أو الموظفین( الذين تم تدريبهم إلجراء التحقیقات في الشكاوى التي 

 .لجامعة األمريكیة في بیروتسیاسات اتغطیها 

  :يعلى النحو التال ةالكامل لجنةتشكیل ال جريي

  ،ن واألعضاء الثالثة المصوت يكونإذا كان الطرف المبل غ عنه أحد أعضاء هیئة التدريس

من المستحسن كلما كان ذلك ممكنًا ومتاًحا  .مساوية أو أعلى بدرجةتدريس العضاء هیئة أ

في جمیع  لكن .أن يكون األعضاء المختارون من كلیة مختلفة عن كلیة الطرف المبل غ عنه

 .مختلف قسم، يجب أن يكون أعضاء هیئة التدريس المختارين من حوالاأل

 ن موظفین ا، يجب أن يكون عضو أو عضوان مصوتموظفًا عنه بل غإذا كان الطرف الم

من أعضاء هیئة  ين/ األعضاء اآلخر اآلخربدرجة مساوية أو أعلى؛ قد يكون العضو 

/ مكتب مختلف عن  قسميجب أن يكون الموظفون المختارون من كلیة / وحدة /  .التدريس

 .الطرف المبل غ عنه

  ،الطرف الُمبلغ، وفقًا  وضععلى  لجنةتكوين ال يعتمدإذا كان الطرف المبل غ عنه طالبًا

من أعضاء هیئة التدريس أو  عنهم بل غألطراف الما يكون حینللوصف أعاله لتكوين اللجنة 

إذا كان الطرف الُمبِلغ طالبًا أيًضا، يجوز تشكیل اللجنة من ثالثة أعضاء من هیئة  .نالموظفی

يجب أال يكون أي من  .واحد تدريس أو عضوين من أعضاء هیئة التدريس وموظفال

 .اتحق بهمل هوالسابق أو  فيمن الكلیة التي التحق بها الطالب  لجنةأعضاء ال

 الشهود 

 لجنة إلىالفرصة لتقديم أسماء الشهود المحتملین  عنه المبل غ والطرفكل من الطرف المبل غ  يُعطى

تجري لجنة التحقیق مقابالت مع الشهود الذين تعتقد أنهم يساعدون في تحقیقها و / أو تطلب  .التحقیق

 .منهم إفادة شفوية أو خطیة. قد يُطلب من الشهود أيًضا تقديم أدلة ووثائق داعمة

 .الجامعة األمیركیة في بیروت أسرةقد يشمل الشهود أفرادًا من داخل أو خارج 

األحداث قید  لىبلغ أو الطرف المبل غ عنه بإخطار لجنة التحقیق بشاهد عإذا قام أي من الطرف الم

التحقیق واختارت اللجنة عدم إجراء مقابلة مع الشاهد أو تعذر علیها ذلك، يجب أن يتضمن تقرير 

 التحقیق توضیًحا لسبب عدم إجراء المقابلة )المقابالت(.
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 أدلة غير مستقاة من شهادة الشهود 

تتضمن هذه  .قإلى لجنة التحقی شاهدشهادة  من المستقاةلشهود تقديم األدلة غیر يجوز لألطراف وا

األدلة أي حقائق أو معلومات مقدمة لدعم التأكید الذي قدموه أثناء التحقیق، بما في ذلك األدلة 

 .والبراءة االتهامأن تشمل كال من أدلة  جوزالوثائقیة والتوضیحیة والرقمیة وي

تنظر لجنة التحقیق أيًضا في سوء سلوك سابق من قبل الطرفین باإلضافة إلى أي عالقة  أن يجوز

)المعلومات التي ال تتعلق مباشرة  باألخالق متعلقةاألدلة ال أخذ يتم اللكن  .بین الطرفین سابقة

ار سمعة الفرد أو شخصیته أو صفاته أو عاداته( في االعتب باألحرىبالحقائق المعنیة لكنها تعكس 

 .منطبقةعند تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لسیاسة  عادة

أثناء التحقیق، قد تشارك لجنة التحقیق وفقًا لتقديرها مع األطراف و / أو الشهود أي مستندات تلقتها 

 .دمن طرف و / أو شاه

 تقرير التحقيق 

  :يجب أن يتضمن تقرير التحقیق النهائي

  والطرف المبل غ عنهأسماء وأدوار الطرف المبلغ. 

 أسماء ومناصب أعضاء لجنة التحقیق. 

  وصف تفصیلي للحادث )الحوادث( / سوء السلوك المزعوم بما في ذلك مكان الحادث

 .)الحوادث( والتاريخ )التواريخ(

  المحتملة للسیاسة و / أو القانون قید الدراسة بناًء على المعلومات التي تم جمعها االنتهاكات

  یق.أثناء التحق

 معلومات أساسیة حول أي حل محتمل تمت محاولة الوصول إلیه قبل التحقیق الرسمي. 

 الوقائع ذات الصلة التي تم االطالع علیها أثناء التحقیق والنتائج المستخلصة منها. 

  ملخص المعلومات التي تم أخذها في االعتبار عند تحديد النتائج بما في ذلك مقتطفات من

 .النظر فیها في التحقیق المقابالت التي تم

 إعالن واضح عن تطبیق معیار ترجیح األدلة. 

  تقییمات مصداقیة الشهود بما في ذلك الطرف الُمبلغ والطرف المبل غ عنه ونتائج الوقائع لحل

  .التناقضات بین األقوال التي أدلى بها شهود مختلفون )إن أمكن(

 وتوصیات بشأن العقوبات والتدابیر  النتائج الموصى بها بشأن حصول انتهاكات للسیاسة

التصحیحیة، إذا كان ذلك مناسبًا، بما في ذلك مناقشة الظروف المشددة والتخفیفیة. وينبغي 

 .تضمین نتائج التصويت العددي للجنة

  إعالن حول الفرصة المتاحة لكال الطرفین لمراجعة المعلومات المستخدمة في النتیجة

  واستعراضها.

 في الردود على مسودة تقرير التحقیق ملخص نظر اللجنة. 

  قائمة أخرى من سوء السلوك المحدد )غیر التمییزي في طبیعته( إلحالتها إلى المسؤولین

  المناسبین في الجامعة.
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يجب أن يكون تقرير التحقیق النهائي مصحوبًا بمالحق لجمیع المستندات والمواد التي تم جمعها أثناء 

 :لیها اللجنة، بما في ذلكالتحقیق والتي اعتمدت ع

 اإلخطارات الرسمیة بالتحرش التمییزي 

 ملخص المالحظات التي تم تدوينها في المقابالت 

  الوثائق الداعمة المقدمة من قبل األطراف 

  معلومات إضافیة مقدمة من قبل الشهود 

  معلومات إضافیة ذات صلة 

  )ردود األطراف على مسودة تقرير التحقیق )إن وجدت 

  )ردود األطراف على تقرير التحقیق النهائي )إن وجدت 

 يحتفظ مكتب الرئیس بتقرير التحقیق النهائي وجمیع الوثائق األخرى المتعلقة بالتحقیق.

إذا تم تحديد سوء السلوك غیر التمییزي وتمت اإلشارة إلیه في تقرير التحقیق، فإن منس ق المساواة / 

ء السلوك إلى مسؤولي الجامعة المناسبین من خالل تقديم نسخة منقحة البند التاسع ملزم بإحالة مثل سو

 .من تقرير التحقیق الذي يتضمن معلومات حول سوء السلوك غیر التمییزي فقط

 .العقوبات وسبل االنتصاف 

للتعلم  ومؤاتیةآمنة ومحترمة  ةعلى بیئ أوالً الحفاظ  بهدفاالنتصاف والعقوبات  سبلفرض  يتم

 .عیشوالعمل وال

 العقوبات  .أ

التمییزي،  تحرشلجامعة األمريكیة في بیروت المتعلقة بالتمییز والسیاسات اعقوبات انتهاك  إن  

والطرد من  الخدمة مدةو / أو  عملبما في ذلك التحرش الجنسي، صارمة وقد تصل إلى إنهاء ال

 .خطورة سوء السلوك حسبالبرامج التعلیمیة 

االنتهاك )االنتهاكات( المزعوم )ة(، سواء كانت  وخطورةيتم تحديد العقوبات بناًء على عدد 

االنتهاكات تنطوي على العنف و / أو الظروف العامة لالنتهاكات و / أو التأثیر على الطرف 

 وء السلوك وما إذاس عنلمسؤولیة االجامعة، سواء قبل الطرف المبل غ عنه  أسرةالُمبلغ و / أو 

 .من سوء السلوك سوابقكان لدى الطرف المبل غ عنه 

و  السلوك سوءفي  معی نيعتمد تحديد العقوبات أيًضا على ما إذا كانت الظروف تكشف عن نمط 

 تطال التيالمستقبل  فيخطر ارتكاب أعمال األذى أو العنف أو التهديد  فيأو تشیر إلى زيادة  /

 .الجامعة أسرةسالمة 

 .بات بشكل فردي أو فرض مجموعة من العقوباتإصدار العقو جوزي

ة وتصالحیة على تصحیحیباإلضافة إلى العقوبات، يجوز لرئیس الجامعة أيًضا فرض تدابیر 

الطرف المبل غ عنه، مثل اإلحاالت إلى خدمات اإلرشاد و / أو خدمة المجتمع، إذا كانت هذه 

الجامعة األمريكیة في بیروت ومن  سرةأة و / أو اإلصالحیة ال تهدد سالمة تصحیحیالتدابیر ال

 بل غالجامعة األمريكیة في بیروت ككل( للطرف الم أسرةسالمة  مراعاةالمرجح أن تسمح )مع 

عن سلوكه والتعرف على أثر السلوك على الطرف الُمبلغ  تهبتكوين نظرة ثاقبة حول مسؤولی عنه

 .الجامعة وتحديد كیفیة منع أو تغییر السلوك أسرةو
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 االنتصاف على مستوى الجامعةسبل  .ب

مفروضة، يجوز للجامعة، عند االنتهاء من كل تحقیق، تحديد تدابیر العقوبات ال كلباإلضافة إلى 

تمییزي في المستقبل، مثل  تحرشاتخاذها بشكل معقول لمنع حدوث حاالت تمییز أو  جوزإضافیة ي

زيادة المراقبة أو اإلشراف على المواقع أو األنشطة التي حدثت فیها الحوادث المزعومة والتدريب 

 .الهادف ألعضاء هیئة التدريس أو الموظفین أو الطلبة أو مراجعة السیاسات الحالیة

ء، بما في ذلك مكتب ، حسب االقتضاتدابیراألقسام مسؤولیة تنفیذ مثل هذه ال مختلفتشارك ت

 .وغیرهاالموارد البشرية في حرم الجامعة والمركز الطبي  أقسامالمساواة/البند التاسع و

 المعلومات عن اإلفصاح

 هأثناء عملیة التحقیق المذكورة أعال هجمع تم الذيملف التحقیق ب التاسع البند/  المساواة منس قظ حتفي

عام على وصف لالنتهاك المزعوم وتقرير مؤيد باألدلة  يحتوي هذا الملف بشكلوفي مكتب الرئیس. 

 .ومراسالت رسمیة متعلقة بالقضیة

عن ملف التحقیق أو أي جزء منه وفقًا  فصاحمنس ق المساواة / البند التاسع مع طلبات اإل يتعامل

 ةة لألسر، بما في ذلك قانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیماريكي واللبناني المعمول بهیاألم ینللقانون

(FERPA.) 

   الصلة ذات التوجيهية السياسة

 سیاسة عدم التمییز ومناهضة التحرش التمییزي 

  سیاسة التحرش الجنسي 

 المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت( التحرش الجنسي بالمرضى(  

  السیاسة واإلجراءات المتعلقة بالشكاوى 

  مبادئ السلوك األخالقي 

  مسؤولیات الطلبة وأعضاء هیئة التدريس فیما يتعلق بمدونة قواعد سلوك الطلبة حول النزاهة

 األكاديمیة 

 معلومات إضافية 

 :سیاساتفئة ال

 الهاتف( والبريد اإللكتروني و منصبالسیاسات: )ال منس ق

 فقط( منصب: )السیاساتمالك ال

 تاريخ المراجعة التالية

 

 الصادرة أصالا 

 السطر في حال عدم المعرفة()حذف   

 النسخة المعّدلة
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األخرى  سیاساتال استمارة (2016 أبريل/  نیسان 16مثال ال سبیل على....... ) یوم،شهر الال

 جملة واحدة.بوصف التعديل   -المنشورة 

األخرى  سیاساتال استمارة (2016 أبريل/  نیسان 16مثال ال سبیل على) ........ یوم،شهر الال

 جملة واحدة.بوصف التعديل   -المنشورة 

 الحاجة. عند سطورالمزيد من ال ةفاضإ يرجى

 تاريخ المراجعة التالية

 5ينبغي مراجعة جمیع السیاسات أقل ه مرة كل  -تُمأل المعلومات بعد الموافقة )الشهر الیوم، ........ 

 سنوات(

   المالحق 

ش التمییزيالملحق األول: استمارة "اإلشعار   "بالتمییز/التحر 

ش الجنسي"  الملحق الثاني: استمارة "اإلشعار بالتحر 
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 الملحق األّول 

 

 إشعار بالتمييز/التحّرش التمييزي

 الجامعة األميركيّة في بيروت

 مكتب الرئيس

 

ع الجامعة األمیركیة في بیروت األطراف المبل غة على تقديم هذه االستمارة في أقرب وقت ممكن  تشج 

ض للسلوك التحرشي المزعوم أو للسلوك المحظور لتعزيز المراجعة الفعالة في الوقت  بعد التعر 

المناسب، إذ قد يؤث ر التأخر في اإلبالغ على قدرة الجامعة األمیركیة في بیروت على جمع المعلومات 

بشكل هادف. كما قد يؤثر على قدرة ذات الصلة والموثوقة والتواصل مع الشهود والتحقیق بدقة والرد 

الجامعة على ات خاذ إجراءات تأديبیة بحق طالب أو عضو في هیئة التدريس أو أحد أفراد طاقم العمل 

 أو أي عضو آخر في أسرة الجامعة شارك في انتهاج سلوك محظور.

 

  بیروت المتعل قة للحصول على المعلومات الكاملة، يرجى الرجوع إلى إجراءات الجامعة األمیركی ة في

ش التمییزي، بما في ذلك التحرش الجنسي  بمعالجة التمییز والتحر 

 

عند تعبئة هذه االستمارة وتوقیعها، يجب أن يقوم الطرف المبل غ بتقديمها شخصیًا أو إرسالها عبر البريد 

الرئیس، الواقع في  اإللكتروني أو البريد الداخلي أو البريد إلى منس ق المساواة/ البند التاسع في مكتب

ش  الطابق الرابع من الـ كولیدج هول، أو إلى من ينوب عنه. ويجوز تقديم معلومات تصف التحر 

المزعوم فضالً عن أي  جهود غیر رسمیة ترمي إلى تسوية المشكلة ونسخ عن األدلة المستندية التي 

 مات بعد تقديم هذه االستمارة.قد تدعم القضیة إلى جانب االستمارة، أو أثناء عملی ة إدخال المعلو

 

 معلومات عن الطرف المبلّغ

 اسم وشهرة الطرف المبل غ:____________________________________________

 عنوان البريد اإللكتروني:_____________________________________________

 __رقم الهاتف:___________________________________________________

)يرجى تزويدنا برقم هاتف المنزل أو برقم المقس م في الجامعة األمیركی ة في بیروت أو برقم الهاتف 

 المحمول(

 

الصفة الجامعی ة: )(  عضو في هیئة التدريس في الجامعة  )( عضو في طاقم العمل  )( طالب  )( 

 غیر:______

 

ى الوظیفي )عند االقتضاء(: ___________________  __________________المسم 

 الكل ی ة و/أو القسم:________________________________________________

 اسم رئیس القسم:________________________________________________

 

 معلومات عن الطرف المبلّغ عنه
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اسم وشهرة الطرف المبل غ عنه: 

_______________________________________________ 

الصفة الجامعی ة: )(  عضو في هیئة التدريس في الجامعة  )( عضو في طاقم العمل  )( طالب  )( 

 غیر:______

ى الوظیفي )عند االقتضاء(: _____________________________________  المسم 

 ____________________________الكل ی ة و/أو القسم:____________________

 اسم رئیس القسم:________________________________________________

 

 معلومات عن الحادث المزعوم / الحوادث المزعومة

 نوع الحادث المزعوم / الحوادث المزعومة:

 تمییز

ش تمییزي  تحر 

 إنتقام

ش نوع  _______________________________________________: الجنسي التحر 

 تاريخ الحادث المزعوم:______________________________________________

 مكان وقوع الحادث المزعوم:___________________________________________

 وصف الحوادث المزعومة:_________________________________

______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

_____________                                                        __________ 

     تاريخ تقديم االستمارة                                                     توقیع الطرف المبل غ  
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 الملحق الثاني 

 إشعار بالتحّرش الجنسي

 الجامعة األميركيّة في بيروت

 مكتب الرئيس

 

ع الجامعة األمیركیة في بیروت األطراف المبل غة على تقديم هذه االستمارة في أقرب وقت ممكن  تشج 

ض للسلوك التحرشي المزعوم أو للسلوك المحظور لتعزيز المراجعة الفعالة في الوقت  بعد التعر 

المناسب، إذ قد يؤث ر التأخر في اإلبالغ على قدرة الجامعة األمیركیة في بیروت على جمع المعلومات 

يؤثر على قدرة  ذات الصلة والموثوقة والتواصل مع الشهود والتحقیق بدقة والرد بشكل هادف. كما قد

الجامعة على ات خاذ إجراءات تأديبیة بحق طالب أو عضو في هیئة التدريس أو أحد أفراد طاقم العمل 

 أو أي عضو آخر في أسرة الجامعة شارك في انتهاج سلوك محظور.

 

ل غ ستعتبر الجامعة األمیركی ة في بیروت البالغ مقد ًما في الوقت المناسب طالما لم يتخرج الطرف المب

 عنه من الجامعة أو لم يغادرها بشكل نهائي.

 

  للحصول على المعلومات الكاملة، يرجى الرجوع إلى إجراءات الجامعة األمیركی ة في بیروت المتعل قة

ش التمییزي، بما في ذلك التحرش الجنسي  بمعالجة التمییز والتحر 

 

المبل غ بتقديمها شخصیًا أو إرسالها عبر البريد عند تعبئة هذه االستمارة وتوقیعها، يجب أن يقوم الطرف 

اإللكتروني أو البريد الداخلي أو البريد إلى منس ق المساواة/ البند التاسع في مكتب الرئیس، الواقع في 

ش  الطابق الرابع من الـ كولیدج هول، أو إلى من ينوب عنه. ويجوز تقديم معلومات تصف التحر 

یر رسمیة ترمي إلى تسوية المشكلة ونسخ عن األدلة المستندية التي المزعوم فضالً عن أي  جهود غ

 قد تدعم القضیة إلى جانب االستمارة، أو أثناء عملی ة إدخال المعلومات بعد تقديم هذه االستمارة.

 

 معلومات عن الطرف المبلّغ

 اسم وشهرة الطرف المبل غ:____________________________________________

 لبريد اإللكتروني:_____________________________________________عنوان ا

 رقم الهاتف:_____________________________________________________

)يرجى تزويدنا برقم هاتف المنزل أو برقم المقس م في الجامعة األمیركی ة في بیروت أو برقم الهاتف 

 المحمول(

 

في هیئة التدريس في الجامعة  )( عضو في طاقم العمل  )( طالب  )( الصفة الجامعی ة: )(  عضو 

 غیر:______

 

ى الوظیفي )عند االقتضاء(: _____________________________________  المسم 

 الكل ی ة و/أو القسم:________________________________________________

 القسم:________________________________________________اسم رئیس 
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 معلومات عن الطرف المبلّغ عنه

اسم وشهرة الطرف المبل غ عنه: 

_______________________________________________ 

الصفة الجامعی ة: )(  عضو في هیئة التدريس في الجامعة  )( عضو في طاقم العمل  )( طالب  )( 

 ___غیر:___

ى الوظیفي )عند االقتضاء(: _____________________________________  المسم 

 الكل ی ة و/أو القسم:________________________________________________

 اسم رئیس القسم:________________________________________________

 

 معلومات عن الحادث المزعوم / الحوادث المزعومة

 الحادث المزعوم / الحوادث المزعومة: نوع

ش جنسي  تحر 

 إنتقام

ش الجنسي: _______________________________________________  نوع التحر 

 تاريخ الحادث المزعوم:______________________________________________

 المزعوم:___________________________________________مكان وقوع الحادث 

 وصف الحادث المزعوم / الحوادث المزعومة:_________________________________

______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

_____________                                                        __________ 

 تاريخ تقديم االستمارة               توقیع الطرف المبل غ                                        

 


