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 ومناهضة التحّرش التمييزي التمييز سياسة عدم

 بيان السياسة 

تشّجع الجامعة األميركيّة في بيروت قيام تنّوع على صعيد الجسم الطالبي والقوى العاملة وتلتزم على 

التعليم والتوظيف. تماشيًا مع هذا االلتزام ومراعاة للقوانين اللبنانيّة هذا األساس بمبدأ تكافؤ الفرص في 

واألميريكيّة والقوانين األخرى المرعيّة اإلجراء، تعتمد الجامعة األميركيّة في بيروت سياسة عدم 

التسامح مع أّي نوع من التمييز أو التحّرش التمييزي وتزّود الذين يشعرون أنّهم ضحايا التمييز أو 

 لتحّرش التمييزي بآليات االنتصاف، كما هو موّضح أكثر أدناه.ا

  الغاية   

إلى تعزيز بيئة آمنة وقائمة على االحترام وأخالقيّة في مجال العمل والمجال  السياسةتهدف هذه 

األكاديمي ال يتعّرض فيها أعضاء أسرة الجامعة األميريكيّة في بيروت ألّي نوع من التمييز أو التحّرش 

 ".نسيسياسة التحّرش الجمستقلّة: " سياسةالتمييزي، باستثناء التحّرش الجنسي الذي تتم معالجته في 

 النطاق 

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

    السياسة؟ هذه تتوّجه من إلى 

إلى جميع أعضاء أسرة الجامعة األميريكيّة في بيروت والمركز الطبّي في الجامعة  السياسةتتوّجه هذه 

األميريكيّة في بيروت والمركز الزراعي للبحث والتعليم فضالً عن أّي منشأة أخرى أو برنامج آخر 

 تابعين للجامعة.

 يشمل أعضاء أسرة الجامعة:

 المسؤولين في الجامعة -

 هيئة التدريس  -

 ملطاقم الع -

 المعيّنين األكاديميّين  -

 قدامى الجامعة -

 الطلبة )بمن فيهم األطبّاء الداخليّين والمقيمين( -

 الطلبة الزائرين -

 المتدّربين -



  
 Page 2 of 17  الجامعة األميركيّة في بيروت  | سياسة عدم التمييز ومناهضة التحّرش التمييزي  | اإلصدار األّول | 06/10/2019

 الزّوار -

 المتعاقدين من الباطن -

 الموّردين -

 المسؤوليّات 

الذي  1972األميريكيّة لعام تماشيًا مع البند التاسع الخاص بتعديالت التعليم في الواليات المتّحدة 

يحّظر التمييز الجنسي في التعليم، عيّنت الجامعة األميريكيّة في بيروت منّسقًا للمساواة/البند التاسع 

 في مكتب الرئيس باإلضافة إلى نّواب عن البند التاسع حسب الحاجة.

مساواة/البند التاسع، أو يمكنكم توجيه أّي استفسارات حول التمييز والتحّرش التمييزي إلى منّسق ال

. ويحتفظ مكتب titleix@aub.edu.lb.بعث رسالة إلكترونيّة إلى العنوان اإللكتروني التالي:  

الرئيس بصفحة إلكترونيّة حول عدم التمييز ومناهضة التحّرش والبند التاسع على الموقع اإللكتروني 

 .www.aub.edu.lb/titleix.التالي: 

 االختصاص ونظام التقادم 

 االختصاص/نطاق قابلية التطبيق .1

على جميع أعضاء أسرة الجامعة األميريكيّة في بيروت بمن فيهم: المسؤولين في  السياسةتنطبق 

الجامعة وطاقم العمل والموظفين في الجامعة والمعيّنين األكاديميّين والطلبة )بمن فيهم األطبّاء 

تعاقدين الداخليّين والمقيمين( والطلبة الزائرين وقدامى الجامعة والمتدّربين والزّوار والمتعاقدين والم

من الباطن والمّوردين المتواجدين داخل حرم الجامعة وفي المركز الطبّي التابع للجامعة األميركيّة في 

بيروت وفي المركز الزراعي للبحث والتعليم أو أّي منشأة أخرى أو برنامج آخر تابعين للجامعة. كما 

لتدريس وطاقم العمل المقيمين في تشمل "أسرة الجامعة" الُمعالين وعمال المنازل لدى أعضاء هيئة ا

 حرم الجامعة وفي المركز الزراعي للبحث والتعليم.

 

على الحاالت التي يكون فيها كال الطرفين )الطرف المبلّغ والطرف  السياسةتنطبق جميع جوانب هذه 

 المبلّغ عنه( عضوين في أسرة الجامعة األميركيّة في بيروت. 

 

 لوك من حيث التمييز والتحّرش التمييزي الذي يحدث:على سوء الس السياسةتنطبق هذه 

 داخل حرم الجامعة أو 

  خارج حرم الجامعة عندما يؤثّر أو قد يؤثّر السلوك السيّئ على قدرة الطرف المعني على

 المشاركة في برنامج أو نشاط تعليمي أو عملي.

 الهاتف والبريد من خالل استخدام أّي وسيلة تواصل )بما في ذلك الشبكة العنكبوتيّة و

اإللكتروني ووسائل التواصل االجتماعي وغيرها( عندما يرتبط السلوك ببرنامج أو نشاط تابع 

 للجامعة، أو

 .باستخدام نظام التواصل اإللكتروني الخاص بالجامعة 

 

 

mailto:titleix@aub.edu.lb
mailto:titleix@aub.edu.lb
http://www.aub.edu.lb/titleix
http://www.aub.edu.lb/titleix
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 اإلطار الزمني الموصى به لإلبالغ .2

التحقيق في الشكاوى، يجب تقديم بهدف حماية أسرة الجامعة األميريكيّة في بيروت وضمان فعاليّة 

شكوى بحدوث تمييز أو تحّرش تمييزي إلى مكتب المساواة/البند التاسع في أقرب وقت ممكن بعد 

وقوع هذا السلوك المسيء. وتوصي الجامعة األميريكيّة في بيروت بتقديم الشكوى قبل انقضاء ثالث 

 سنوات على حدوث هذا السلوك المزعوم.

 

لوك المزعوم، قد ترى الجامعة األميريكيّة في بيروت أنّه من الضروري التحقيق في تبعًا لخطورة الس

 حوادث وقعت قبل أكثر من ثالث سنوات.

 حظر التمييز والتحّرش التمييزي

 الخلفيّة .1

تشّجع الجامعة األميركيّة في بيروت قيام تنّوع على صعيد الجسم الطالبي والقوى العاملة وتلتزم 

بمبدأ تكافؤ الفرص في التعليم والتوظيف. تماشيًا مع هذا االلتزام ومراعاة للقوانين على هذا األساس 

اللبنانيّة واألميريكيّة والقوانين األخرى المرعيّة اإلجراء، تعتمد الجامعة األميركيّة في بيروت سياسة 

هم ضحايا التمييز عدم التسامح مع أّي نوع من التمييز أو التحّرش التمييزي وتزّود الذين يشعرون أنّ 

 أو التحّرش التمييزي بآليات االنتصاف، كما هو موّضح أكثر أدناه.

تعمل الجامعة األميريكيّة في بيروت على زيادة الوعي حيال سوء السلوك ومنع حدوثه داخل حرم 

 الجامعة وتقديم الدعم لضحايا التمييز والتحرش التمييزي والتحقيق بعناية في كل تقارير سوء السوك

المتعلّق بالتمييز والتحّرش التمييزي والتعامل بعدل وحزم مع الجناة. وفي هذا الصدد، يقع على عاتق 

جميع أعضاء أسرة الجامعة األميركيّة في بيروت، باالتّحاد وباالنفراد، تأمين بيئة آمنة داخل حرم 

 الجامعة وثقافة قائمة على االحترام.

 التمييز .2

من أعضاء أسرة الجامعة  عضو أيّ  بحقّ  التمييز بيروت ممارسة في األمريكية الجامعة تحّظر

أخرى محميّة  خاصيّة أي أو( أدناه مدرجة" )محمية خصائص" أساس أي على األميركيّة في بيروت

به  يسمح حد أقصى وذلك إلى لبنان، وفي المتحدة الواليات في به المعمول القانون بموجب قانونًا

 .اللبناني القانون

 المحميّة الخصائص

 أو الجنس الهوية االثنية أوالجنسية  أو العمر أو الدين أو اللون أو العرق: المحمية الخصائص تشمل

الجنسي أو الحمل أو الوضع العائلي أو اإلعاقة أو  سانية أو الميلأو الهوية الجن نوع االجتماعيال أو

 واالنتماء السياسي. وضع المواطنيّة أو أو األصل األجنبي حالة السمة الوراثيّة أو الوراثي االستعداد

 أعاله. المذكورة للمصطلحات محددة تعريفات وتجد في قسم "التعريفات" أدناه 

جميع أنشطة الجامعة األميركيّة في بيروت والمركز  على التمييزي والتحّرش التمييز حظر ينطبق

 ذلك، على في للبحث والتعليم، بماالطبي التابع للجامعة األميركيّة في بيروت والمركز الزراعي 

 والتوظيف إلى جانب االستقدام والقبول بالتعليم إدارة السياسات المتعلقة الحصر، ال المثال سبيل
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 من وغيرها والطرد والتأديب األداء وتقييم والتدريب والترقية والتعيين والتوظيف والتعويض

 .الجامعية واألنشطة البرامج

 

 التحّرش التمييزي .3

 تجاه نفورالأو  عداءال ويظهر تحّرًشا ليشكّ  سلوك انتهاج أيًضا تحظر الجامعة األميركيّة في بيروت

 القانون بموجب أخرى محميّة قانونًا خاصيّة أي أو "المحمية خصائصهم" أساس على مجموعة أو فرد

 .اللبناني به القانون يسمح حد أقصى وذلك إلى لبنان، وفي األميركية المتحدة الواليات في به المعمول

 :تأثير نية أويحمل  سلوك إلى" التحّرش" مصطلح يشير ،السياسة هذه ألغراض

 مجموعة أو لفرد يالعمل أو يالتعليم األداء في معقول غير بشكل التدخل، 

 المستويين على مسيئة أو ترهيبية أو معادية معيشية أو عملية أو تعليميّة بيئة خلق 

 .والموضوعي الذاتي

 

 ذات األدلة الجامعة بمراعاة جميع تقوم معادية، أوجد بيئة قد المزعوم السلوك كان إذا ما لتقييم

 المنظورين الذاتي من موضوع البحث وتقييم السلوك العوامل من متنّوعة مجموعة وقياس الصلة،

 ذلك في بما بالسلوك، المحيطة الظروف مجمل وفي هذا اإلطار، تنظر الجامعة في. والموضوعي

 السلوك الذي حدث فيه والسياق الطرفين بين العالقة القائمة ما طبيعته وانتشاره وخطورته وكذلك في

 على قدرته من الجامعة معقول أحد أعضاء أسرة غير بشكل تدّخل في أو حدّ أو جّرد كان إذا وفي ما

 أو /في الجامعة و التوظيف أو التعليم في المنافع أو الخدمات أو الفرص المتأتّية من برامج المشاركة

 أنشطتها، أو تلقّيها.

ال يتطلّب التحّرش النيّة في اإلساءة لآلخرين أو ترهيبهم. وبالتالي، يمكن أن يفضي السلوك أو 

التواصل غير المناسبين )سواء بشكل شفهي أو جسدي أو مكتوب أو بياني أو إلكتروني أو من خالل 

ما النكتة أو المزاح إلى التحّرش أو يساهمان في حدوثه وسائط اإلعالم أو غيرها( المقصود به

 فينتهكان هذه السياسة.

قد يحدث التحّرش التمييزي ما بين أشخاص في وضع متكافئ. غير أنّه يشّكل خطورة كبيرة عندما 

ينطوي على سوء استعمال السلطة أو الصالحية كمثل التحّرش التمييزي الممارس من جانب أحد 

 التدريسيّة أو طاقم العمل على طالب فيها أو على أحد المرؤوسين.أعضاء الهيئة 

 السلوك غير التمييزي .4

 التفكير في حرية برسالتها، تؤمن الجامعة األميركيّة في بيروت إيمانًا راسًخا التزامها من كجزء

وعليه، ال . والحوار واحترام التنوع التسامح إلى تعزيز ساعية في هذا اإلطار والتعبير وتشّجع علىيها،

 أكاديمي سياق في ضروريّة تؤدي وظيفة التي( المكتوبة أو الشفهية) التصريحات أو اإلجراءات تنتهك

 المناظرة أو المقّرر الدراسيّ  بموضوع مناسب بشكل صلة وتتعلّق ذات أو تكون بحثي أو تعليمي أو

 غير بشكل حمل نيّة أو تأثير التدخلال ت أنّها طالما السياسة، وذلك هذه البحث األكاديمي أو األكاديمية

 أو خلق بيئة تعليميّة أو عملية أو معيشيّة معادية مجموعة؛ أو لفرد العملي أو التعليمي في األداء معقول

 .وترهيبية ومسيئة على المستويين الذاتي والموضوعي
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التي  أو آخر، شخص تجاه احترام بعدم أو بفظاظة أحد األفراد فيها يتصّرف التي ال تشّكل الحاالت

 أو بناء نقد تقديم المثال سبيل نذكر على)مشروع  توظيفي أو تعليمي لسبب تتّخذ فيها إجراءات مّضادة

 أّما في حال وجود معاملة. عن خاصيّة محميّة السلوك ينجم لم ما تمييزيًا تحّرًشا ( العمل موقع تغيير

 فيمكن محميّة، وال تنجم عن خاصيّة الكياسة، ومتفاقًما إلى افتقاًرا كبيًرا تعكس عادلة غير أو الئقة غير

 .السياسة واإلجراءات المتعلّقة بالشكاوىبموجب  معالجتها

 

األخالقي  السلوك مبادئ التحّرش مستوى إلى يرقى ال الذي السلوك ينتهك كذلك قد ذلك، إلى باإلضافة

الذي  السلوك وقد يكون حتى. بيروت في األميركية الجامعة المعتمدة في أو مدونة قواعد سلوك الطلبة

/  القسم /الوحدة الئق، علًما أنّه يجب على رئيس غير بيروت في األميركية الجامعة سياسة ينتهك ال

 .الئق غير سلوك أليّ  المشرف التصدّي أو العميد أو أو شاغل كرسي األستاذيّة

 حظر االنتقام 

 يساعدون بحسن نيّة يشتكون أو يبلّغون أو الذين األفراد من االنتقام بيروت في األمريكية الجامعة تحظر

لسياسة عدم التمييز ومناهضة التحّرش التمييزي الخاّصة  االمتثال عدم اإلبالغ عن في اآلخرين

 أوخالف ذلك  يقدم دليالً  شخص أي من االنتقام كما تحظر الجامعة األمريكيّة في بيروت. بالجامعة

 .السياسة هذه شكوى بموجب تسوية أو في التحقيق في يشارك

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

 .الجامعة خارج الصلة ذات اإلجراءات

على  الفرد لمعاقبة مصمم مسلك أو تصريح أو تدبير الحصر، أيّ  ال المثال سبيل االنتقام، على يشمل

 أو تحقيق في أو المشاركة متابعتها أو تقديم شكوى عن لنأيه أو مع التحقيق، تعاونه أو شكوى تقديمه

 .شكوى تسوية

 

 و/أو الثأر و/أو الترهيب التهديدات الحصر، ال المثال سبيل على االنتقامي، السلوك يتضّمن كما قد

أن يشمل اإلهانات  الحياة، من دون نوعية أو التعليم أو التوظيف على تؤثر التي المضادة التدابير أو /و

 .المضايقات أو الطفيفة

 

 نيّة فعالً انتقاميًا بحسن تقدّم التي للسياسات الخاصة بالجامعة االمتثال عدم ال يتّم اعتبار البالغات عن

 .لسياسة ما عن انتهاك فعليّ  المطاف نهاية في ولو لم تكشف هذه االدّعاءات حتى

 

تكون المسألة عالقة بموجب إجراءات معالجة التمييز والتحّرش التمييزي، قد يُصار إلى  وفي حين

إدراجها  أو جديد خالل إجراء تحقيق من منفصل بشكل التحقيق في ادّعاءات التعّرض ألعمال انتقاميّة

 .لظروف هذه االدّعاءات وذلك تبعًا في التحقيق المعلّق،

 

 على للحصول التاسع البند /المساواة يبلّغ منّسق أن انتقامية ألعمال تعّرض أنّه من يظنّ  وعلى كلّ 

 أساًسا يشكل أو قائمة شكوى من إدّعاء كهذا جزًءا وقد يصبح. بشأن النهج الواجب اتّباعه التوجيهات

 جديدة. لشكوى
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 وجوب اإلبالغ 

باحتمال  معرفتها في حال إجراءات باتّخاذ وقد يُلزمها القانون، بيروت، في األميركية الجامعة تلتزم

 شكوى تقديم في إبداء الفرد المعني رغبة في حال عدم حتى حدوث تمييز أو تحّرش تمييزي، وذلك

 .رسمية

 

إنهاء  التمييز  العمل على تكُمن في خاصة مسؤولية واإلداريّة األكاديمية الوحدات رؤساء يتحّمل

 .إلشرافهم الخاضعة األماكن في والتحّرش التمييزي

 

سواء استنادًا ) بحوزتهم التي المعلومات عن عن اإلبالغ إشرافيًا الذين يؤدون دوًرا األفراد ويُعدّ تخلّف

بتمييز وتحّرش تمييزي محتملين تغّطيهما هذه  المتعلّقة( وصلهم إبالغ أو إلى إلى ُمعاينة شخصيّة

 .تأديبية إلجراءات ويخضع بالتالي السياسة لهذه انتهاك بمثابة السياسة

 

 المبلّغون اإللزاميّون .1

واإلدارية وطاقم العمل  األكاديمية الوحدات /األقسام رؤساء الجامعة األميركيّة في بيروت عيّنت

 وموظفي/مراقبي مساكن الطلبة كموظفين الحماية وموظفي األكاديميين والمستشارين اإلداري

 .لما تراه مناسبًا وفقًا آخرين ، مع احتمال تعيينها"إلزاميين مبلغين" أو مسؤولين

السلوك الذي ينطوي على تمييز  التاسع عن البند /المساواة منّسق بإبالغ ملزمين األفراد يكون هؤالء

 .مبيّن أدناه هو كما" سريّ " مورد يكونوا عبارة عن لم ما محتملين، أو فعليّين أو تحّرش تمييزي

يتم التواصل بشأنها أثناء الدراسات عن الحوادث التي  بالغاإل ينالمبلغين اإللزاميّ  ال يتوّجب على 

 أو البشرية البحوث أو في الصفّ  الكتابيّة أو المناقشات الفروض أواالستقصائية حول المناخ 

 ولو لم يتم حتىو .أن يتم اإلبالغغ بوضوح إلى رغبته في ر الطرف المبلّ يُش ما لم، تركيزمجموعات ال

 .نتيجة هذه اإلفصاحات تصحيحيةاتخاذ خطوات  صار إلىرسمية، فقد يُ  إطالق إجراءات

 الموارد السّرية .2

موارد  وفي المركز الطبّي التابع لها الجامعة األميركيّة في بيروت في يوفّر الموّظفون المعيّنون

 .الُمحتملين أو الفعليّين التحّرش التمييز أو سّرية، وال يتوّجب عليهم إبالغ المسؤولين في الجامعة عن

 :السرية على تشمل الموارد

 المركز الطلبة ومستشاري لمكتب شؤؤن التابع اإلرشاد مركز في حرم الجامعة المستشارين داخل. أ

 .بيروت في األميركية للجامعة التابع الطبي

في الجامعة وفي المركز الطبّي التابع   الصّحية الخدمات في قسم الصّحية الرعاية مقدّمي. ب

 بيروت. في األميركية للجامعة

أو  تحقيق خارجي غير أّن السّرية قد تكون محدودة في حاالت احتمال االعتداء على قاصر وإجراء

 وشيك. تعّرض الطرف المبلّغ أو آخرين لخطر حال وفي محاكمة
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 اإلبالغ اإلحصائي .3

دة غير معلومات وتوفير  بيروت على جمع في األمريكيّة الجامعة مكاتب تعمل قد من أجل  ُمحدِّّ

تتبع نمط  في يساهم قد ما اإلبالغ والرصد اإلحصائيّين للحوادث والجرائم داخل حرم الجامعة،

 .نشره تبعًا لما يتمّ ( األفراد أو/  و ألسرة الجامعة) واالستجابة عبر حلول الحوادث المتّبع

 الّسّريّة 

 بيروت جاهدة إلى التحقيق في األميركية معةالجا تسعى والشهود، والمبلّغ عنهم المبلّغين حماية أجل من

 مع مراعاة أهمية والتحّرش التمييزي بحساسيّة بالتمييز لسياساتها المتعلقة المحتملة االنتهاكات في

 أقصى إلى األشخاص المعنيّين وخصوصية الشكوى سرية على الجامعة وستحافظ. السرية على الحفاظ

 .وضمن الحدود المسموح بها قانونًا وكامل شامل إجراء تحقيق فيالمتمثّل  هدفها مع يتفق بما ممكن حد

رسمية،  السعي إلى تسوية أو اسمه أو في إجراء تحقيق مشاركة في المبلّغين أحد يرغب لم وفي حال

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

 .ذلك أمكن كلّما وتستجيب له الطلب في الجامعة ستنظر

 والمصلحة العليا الهواجس التي أعرب عنها الطرف الُمبلّغ :يلي ما تتم مراعاتها التي االعتبارات تشمل

 على الحصول في المبلّغ عنه حق ذلك في بما األفراد المعنيّين، لجميع العادلة والمعاملة الجامعة ألسرة

عليه، هذا باإلضافة  تؤثر إجراءات الجامعة في حال اتّخذت باالدّعاءات الموّجهة بحقّه محدّد إشعار

 لجميع الطلبة. تمييزية وغير آمنة بيئة بتوفير الجامعة التزامات إلى

لطلبه  االستجابة على الجامعة بقدرة الفور على المبلّغ على إخطار البند التاسع /المساواة مكتب سيعمل

 .هويته عن الكشف عدم بشأن

 العنف، من و/أو لألسلحة تهديد و/أو استخدام ضراوة و/أو نمط و/أو إلى وجود تشير التي الحاالت في

 الظروف تسمح فيها التي الحاالت أّما في. السرية لطلب من االستجابة تتمّكن الجامعة أالّ  المرّجح

وأسرة  للطرف المبلّغ  المؤقتة الجامعة سبل الدعم واالنتصاف توفّر فقد السرية، بالموافقة على طلب

 .أي إجراءات رسميّة خذ، خالف ذلك،لن تت الجامعة لكن

 الدعم/التدابير المؤقّتة 

 )المبلغة األطراف لحماية المناسب تدابير معقولة ومؤقتة الوقت في الجامعة تفرض قد شكوى، تلقي بعد

 المؤقتة حتى التدابير فرض هذه ويمكن. محتملة ُمسيئة أو معادية بيئة أي غيرها من أو والمبلّغ عنها(

 .جامعية لسياسة التثبّن من انتهاك السلوك قبل

 :يلي ما( أخرى تدابير بين من) المؤقتة التدابير األمثلة على تتضمن

 المبلّغ والمبلّغ عنه أمر بعدم التواصل بين 

 توقف مؤقّت عن العمل 

 حرم الجامعة أجزاء في من إقصاء مؤقت 
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 آخر قسم/  وحدة أخرى في للموظف مؤقت تعيين 

 آخر مسكن طالبي إلى نقلأو  من ترحيل 

 الدراسيّة /األكاديميّة الجداول في إحداث تغيير 

 األطروحة على / األكاديمي المشرف تبديل 

 األنشطة أو التجّمعات أو المناسبات بعض في المشاركة من الحد 

 .معيّنأّي طرف  ضدّ  نهائية أو سلبية نتائج المؤقتة المتّخذة على أنّها التدابير يجب أال يُنظر إلى

موّظف مسؤول آخر،  مع بالتنسيق التاسع، البند /المساواة منّسق ومن هذا المنطلق، يتواصل

 النفسيّة الرفاهية أو بالسالمة المتعلّقة لضمان معالجة الهواجس األطراف المعنيّين مع باستمرار

 .والجسديّة

 اإلبالغ عن االنتهاكات بحّق هذه السياسة 

 هذه ينتهك ألي سلوك تعّرضوا أنهم يظنّون الجامعة األميركيّة في بيروتقد يلجأ أعضاء في أسرة 

 .لمواجهة هواجسهم  رسمية أو /و رسمية غير سبل إلى السياسة

 

 الشكاوى الرسميّة .1

 إجراءات السياسة باتّباع لهذه المحتمل باالنتهاك المتعلقة الرسمية غير الشكاوى النظر في سيتم

في  رسميّة غير الشكوى وتعتبر. الجنسي التحرش ذلك في التمييزي، بما والتحّرش التمييز معالجة

 عبر أو بشكل رسمّي شخصيًّا" بالتمييز/بالتحّرش التمييزي إشعار" تقديمها  من دون إرسال تمّ  حال

 رسمية غير شكاوى تقديم أيًضا ويجوز. الجامعي أو البريد أو البريد اإللكتروني البريد أو الهاتف

 غير مجهولة. أو بصفة مجهولة (،aub.ethicspoint.comاإللكتروني ) EthicsPoint عبر نظام

تسوية الشكاوى بشكل " خالل عملية من رسمي غير بشكل تقديمها يتم التي عادة ما يُنظر في التقارير

 .يباشر بتقديم شكوى رسميّة وقت، أن أيّ  في الُمبلّغ، للطرف ويجوز ".غير رسمي

 شكوى" أنها على وتتعامل مع إحدى الشكاوى معيّنة إجراءات األميركيّة في بيروتتتّخذ الجامعة  قد

 تقديم في رغبته حتى لو لم يبدِّ الفرد بوجود تمييز أو تحّرش تمييزي محتملين، علمت إن" رسمية

 .رسمية شكوى

 الشكاوى المقّدمة من قبل مبلغين ثالثين .2

معالجة  إجراءاتباتّباع  السياسة لهذه المحتمل باالنتهاك المتعلقة الرسمية الشكاوى النظر في سيتم

 الجنسي. التحرش ذلك في التمييزي، بما والتحّرش التمييز

 

 السياسة هذه ينتهك ألّي سلوك تعّرضوا أنهم يظنّون الذين قد يلجأ أعضاء الجامعة األميركيّة في بيروت

( األّول الملحق" )بالتمييز/التحّرش التمييزيإشعاًرا "من خالل إرسالهم  رسمية" تقديم "شكوى إلى

 من خالل إرسال بريد إلى منّسق أو الداخلي البريد الجامعي أو اإللكتروني البريد عبر أو شخصيًا

 /المساواة منسق إلى ويقدّمها يسّجل الشكوى من ينوب عنه الذي أو في الجامعة، التاسع البند /المساواة
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التمييزي،  والتحّرش التمييز معالجة إجراءاتباتّباع  "الرسمية في "الشكوىويتّم النظر . التاسع البند

 الجنسي. التحرش ذلك في بما

 

 على طوًعا والمبلّغ عنه الُمبلّغ التحقيق في شأنها، توافق باب وفتح" رسمية شكوى" في حال بعد تقديم 

 عن كامالً  تلقّيهما كشفًا بعد وإصدار حكم كامل تحقيق على تنطوي ال رسميّة غير تسوية في المشاركة

 البند /المساواة وفي حال رأى منّسق رسميّة؛ إليجاد تسوية والخيارات المتاحة أمامهما االدّعاءات

 التاسع البند /المساواة لمنسق العملية، يجوز عندئذ هذه تتناسب مع مثل المنظور فيها الشكوى أن التاسع

إلى تسوية غير  التوّصل على األطراف لمساعدة الوساطة ذلك في رسميّة، بما غير قيام تسوية تيسير

رسميّة  غير إيجاد تسوية في بالمشاركة أيًضا الطرفين التاسع البند /المساواة منّسق ينصح وقد .رسمية

ينبغي على المبلّغ والمبلّغ عنه )أو الطرفين( . العملية هذه مع مثل المنظور فيها الشكوى تناسبت في حال

  .رسميّة غير في التوّصل إلى تسوية القرار النهائي بشأن المشاركةاتّخاذ 

 الشكاوى المقّدمة من قبل مبلغين ثالثين .3

أحد  أو صديق أو مستشار أو التدريس هيئة أعضاء أحد المثال، سبيل على) ثالث طرف يبلّغ عندما

أحد  أو التاسع البند /المساواة منّسق عن حدوث تمييز أو تحّرش تمييزي، يُخطر( أعضاء طاقم العمل

 وبتطبيق بالًغا باستالمه والطرف المبلّغ عنه الفرد المتعّرض للسلوك المعني الفور على المعيّنين

 قدّم التي كان ليعتمدها الطرف المتعّرض للتمييز أو للتحّرش التمييزي لو بالطريقة عينها اإلجراءات

 .األّولي التقرير

 فواألحكام المتعلّقة بالع 

السلوك المتعلق  عن اإلبالغ بيروت األطراف المبلّغين والشهود على في األميركية الجامعة تشّجع

بإعفاء األطراف المبلّغين والشهود الذين يتصّرفون  سياسة تقضي وتتبع بالتمييز والتحّرش التمييزي.

 .بالحادث طفيفة للسياسة مرتبطة انتهاكات بحسن نيّة من عواقب

 بالحقوقاإلشعار  

 طرف من قبل سواء عن حدوث سلوك سيء متعلق بالتمييز أو التحّرش التمييزي، شكوى تلقّي عند

 الُمبلّغ من ينوب عنه  للطرف أو التاسع البند /المساواة منسق يقدّم الُمبلِّّغ، الطرف مباشرة من أو ثالث

إلجراءات ووفقًا . لمساعدته المتاحة والموارد المتاحة والتدابير المؤقّتة لحقوقه وللخيارات شرًحا

 شرًحا الُمبلّغ عنه كذلك سيتلقّى ،الجنسي التحرش ذلك في التمييزي، بما والتحّرش معالجة التمييز

ذلك ما  في بما لهذه السياسة، محتمالً  انتهاًكا تشّكل التي االدّعاءات حول معلومات جانب لحقوقه إلى

 .ردّ  إلعداد والوقت التفاصيل يكفي من

. التحقيق في المعنيّين األطراف بحقوقهم وبهويّة التحقيق عملية في المشاركين الشهود إخطار سيتم كما

 .للشهود حسبما يقتضيه التحقيق إعطاء تفاصيل يتم وقد

 .االّدعاءات المقّدمة بحسن نيّة/سوء نيّة/التلفيق المتعّمد لألدلّة 

 االّدعاءات المقّدمة بحسن نيّة .1
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 الشكوى لدعم المقدمة المدّعي بصدق أّن المعلومات الفرد ظنّ  إن نية مقدًّما بحسن االدّعاءيُعتبر 

 األمريكية لسياسات الجامعة انتهاك إلى حدوث أو احتمال حدوث معقول في ظنّه وارتكز بشكل صحيحة

 .القريب المستقبل في االنتهاك هذا لحدوث مثل معقول احتمال إلى وجود أو بيروت في

 االّدعاءات المقّدمة بسوء نيّة .2

بحسن نيّة، إذ قد  يتصرفون خاطئة على أنّهم أو تافهة تقارير يقدّمون الذين األفراد اعتبار ينبغي ال

. خطيرة تأديبية إجراءات اتخاذ إلى نية بسوء ادّعاء تقديم أو مضللة أو خاطئة معلومات تقديم يؤدّي

 تدحضه أن شأنها من التي للحقائق متعمد جهل أو متهّور تّم بإهمالنيّة إن  بسوء ويعتبر االدعاء مقدًّما

 .شخصية مكاسب لتحقيق أو

 التلفيق المتعّمد لألدلّة .3

فقد  مضللة، أو كاذبة معلومات عمدًا أو الشهود قدّم الطرفين من أيًّا أنّ  التحقيق، نهاية في إذا ثبت

 تأديبية. إلجراءات الفرد يُوصى بإخضاع

 التأديبيةاإلجراءات  

 بالتمييز يتعلق في ما بيروت في األمريكية سياسات الجامعة النتهاك التأديبية إّن اإلجراءات

 البرامج من والطرد مدة الخدمة أو /و االستخدام إنهاء إلى تصل وقد والتحّرش التمييزي صارمة

 .السلوك حسب خطورة التعليمية

 التعريفات 

المحاضر وكبير المحاضرين، المدّرس والمعاون في  األكاديميون: المعيّنون يشمل: األكاديمي الُمعيّن

 المعاون /المعاون المساعد، المدّرس كبير المساعدين في البحث والمساعد في البحث، البحث،

عضو هيئة التدريس  الدكتوراه، الشريك أو الشريك في البحث، بعد والزميل في مرحلة ما األكاديمي،

عضو هيئة التدريس الملحق، وأي عضو آخر كما هو موّضح في  والمعلّم المعاون،/مالمقيم، والمعلّ 

 سياسة المناصب األكاديمية. 

الطرف المبلّغ حول انتهاك لهذه السياسة يشتبه في  قدّمه اتهام إلى" االدعاء" مصطلح يشير: االّدعاء

 حصوله أو يظّن أنّه حدث.

من  أيّ  باستخدام هويّة مقدّمها عن الكشف دون شكاوى من تقديم يجوز: المصدر المجهولة الشكاوى

 الجنسي. التحرش ذلك في التمييزي، بما والتحّرش معالجة التمييز إجراءاتفي  المبيّنة اإلبالغ خيارات

 تقديم عدم يُرجى مجهولة المصدر من خالل اعتماد أّي من الخيارات المذكورة آنفًا، وبغية تقديم شكوى

 .تقديمها عند( الهواتف وأرقام اإللكتروني والبريد االسم مثل) شخصية معلومات أي

 

 إلى تقديمه يجري كتابيًا، أو شفهيًا رسمي، سواء إخطار إّن الشكوى عبارة عن: الشكوى

 السياسة. هذه بموجب انتهاك حدوث ويدّعي التاسع البند /المساواة مكتب
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 التدريس هيئة وأعضاء المسؤولين في الجامعة يشمل أعضاء هيئة التدريس عضو هيئة التدريس:

المساعد، األستاذ البحثي، األستاذ السريري،  األستاذ المعاون، بمنصب: األستاذ الجامعي، األستاذ

األستاذ في الممارسة، عضو هيئة التدريس الزائر، األستاذ الملحق، األستاذ الفخري وأي عضو آخر 

ديمية فضالً عن أعضاء هيئة التدريس في المناصب غير كما هو موّضح في سياسة المناصب األكا

 والمدّرس. والمحاضر المحاضرين األستاذية مثل كبير

 

العظام، أخصائيي طب  الصحية األطبّاء، أطباء تقويم الرعاية مقدمو يشمل: الصّحية الرعاية مقّدمو

العياديّين، أخصائيي تصحيح البصر،  النفس أخصائيي المعالجة اليدوية، علماء األسنان، أطبّاء األقدام، 

 أو أو فنيّي المختبرات، التصوير، أو األشعة فنيّي الممارسات، الممرضات القابالت، أو الممرضات

 القانون، بممارسة مهنتهم بموجب المخّولين السريريّين االجتماعيّين المندوبين أو المعالجين الفيزيائيّين

 علم على هم الذين أو للضحية المباشرة الرعاية يقدمون والذين

 ومسؤولياتهم. عملهم بحكم الضحية بقضية

 

أو  منتشًرا أو وتمييزي يكون حادًّا هبغير مرّحب : تنجم "البيئة المعادية" عن سلوك البيئة المعادية

 أسرة الجامعة في معقول عضًوا غير بشكل يتداخل في أو يحدّ أو يجّرد بحيث كافية مستمًرا بدرجة

 التوظيف أو التعليم في المنافع أو الخدمات أو الفرص المتأتّية من برامج المشاركة على قدرته من

أنشطتها، أو تلقّيها. وقد تتأتى هذه البيئة نتيجة أفعال ارتكبها أّي فرد أو أفراد، بمن فيهم  أو /بالجامعة و

 أّي عضو من أسرة الجامعة. 

 

المتاحة وذات  الخطوات أو التسويات التدابير أو" المؤقتة التدابير" يُقصد بمصطلح: المؤقتة التدابير

الجامعة األميركيّة في  أعضاء أسرة ورفاه لحماية سالمة الجامعة تتّخذها قد التي معقول بشكل الجدوى

 .األعمال االنتقاميّة وردع التسوية، أو /و التحقيق نزاهة عملية على والحفاظ بيروت،

 

معقوالً وتهدف إلى  خوفًا تسبب أو التي تهدد العلنية أو الضمنية التهديدات استخدام إنّه :الترهيب

 وال تكون الموافقة .إيجابية موافقة تقديم أو جنسي في نشاط المشاركة اختيار في الفرد حّرية إضعاف

 .قائمة الترهيب طريق عن عليها يستحصل التي اإليجابية

 

 الشكوى في المبيّن/ الحوادث المبيّنة بالحادث متعلقة حقائق جمع إلى التحقيق يهدف: التحقيق عمليّة

يشكل  كان إذا ما كذلك، األمر كان وإن المزعوم، الحادث وقوع من األرجح كان إذا ما وتحديد الخّطية

 .تمييًزا و/أو تحّرًشا تمييزيًّا

 

 الدرجة فوق أكاديميين غير موظفين هو عبارة عن اإلداري إّن طاقم العمل: اإلداري طاقم العمل

 .12الـ

 

 التنفيذي الرئيس ونائب والمدير الرئيس يتضّمن المسؤولون في الجامعة: المسؤولون في الجامعة

 .والعمداء ونّواب الرؤساء
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 انتهاك بخصوص بتقديم شكوى قام الذي الشخص إلى" المبلّغ الطرف" مصطلح : يشيرالطرف المبلّغ

 .للسياسة مزعوم

 

 حدده الذي النحو على الجاني المزعوم إلى" الطرف الُمبلّغ عنه" مصطلح يشير: الُمبلّغ عنهالطرف 

 .الطرف المبلّغ

 

 المشاركين األفراد من مجموعة أو لالقتصاص من فرد محاولة أيّ " االنتقام" يعني مصطلح: االنتقام

 إجراءات في المشاركين أو خارجية شكوى تقديم أو في هذه السياسة بموجب تقرير أو شكوى تقديم في

 .السياسة لهذه انتهاًكا يشكل أنه يُعتقد لتدبير معقولة المعارضين بطريقة أو تأديبية

 

كاديميين بما في ذلك الموظفين المنتظمين والموظفين األموظفين غير ال طاقم العمليشمل : طاقم العمل

كما هو المؤقتين والموظفين بعقود محددة المدة والموظفين الموسميين وأي أنواع أخرى من الموظفين 

  .غير األكاديمي طاقم العمل دليلموصوف في 

 

 بدوام أو كامل بدوام المسّجلين جميع األشخاص إلى السياسة هذه يشير مصطلح الطلبة بموجب: الطلبة

 ال تحصيلهم العلمي أو يواصلون يكونون وقد بيروت، في األميركيّة الجامعة في أّي برنامج في جزئي

الجامعية األولى أو في مرحلة التخّرج أو  في السنة األولى أو في المرحلة ينتمون الختصاص معيّن أو

 أو أعضاء زمالة في الدرجات ن غير طالبيأو م أو زائرين أو الدكتوراه العليا الدراسات في مرحلة

مساعدين بحثيين في مرحلة التخّرج أو  تدريس في مرحلة التخّرج أو مرحلة التخّرج أو مساعدي

 وتنزع عن. مقيمين أو أطبّاء طبّيين متدّرجين طّب أو أو طلبة مساعدين إداريين في مرحلة التخّرج

 في التعليمي خالف ذلك توقّفه عن متابعة برنامجه أو تخّرجه من الجامعة لدى" الطالب"صفة  الطالب

 .بيروت في األميركية الجامعة

 تعريفات الخصائص المحميّة 

 .الشخص والدة تاريخ بدًءا من السنوات هو عددالعمر: 

 

وضع  أو الهجرة صفة نعني باألصل األجنبي أو بوضع المواطنيّة: وضع المواطنيّة أو األصل األجنبي

 أو سياديّة دولة في قانوني عضو على أنّه القانون أو العرف بموجب به المعترف للشخص المواطنيّة

 أمة. إلى ينتمي

 

 .أو عمقه الفرد أو تلّوناته أو درجاته بشرة إنّه لون: اللون

 

 وطويل كبير سلبي تأثير له عقلي أو جسدي خلل من كان يعاني إذا إعاقة من الشخص يعاني: اإلعاقة

 .العادية اليومية ممارسة األنشطة على الشخص ذلك قدرة على األجل
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 النفسية أو السلوكيّة أو الثقافية على السمات بناءً  االجتماعي الفرد وضع يمثّل :النوع االجتماعي

 الُمعطى للفرد بالجنس مرتبطة تكون ما وعادة للذكورة واألنوثة، المجتمعي باإلسناد عادة المرتبطة

 .الوالدة عند

 

النوع  عن النظر بصرف الفرد عن نفسه، يعّرف به الذي النوع االجتماعي إنّه: الهويّة الجنسانيّة

 .الوالدة عند االجتماعي الُمعطى له

 

 لإلصابة هو عبارة عن احتمال متزايد الوراثية، الحساسية أيًضا باسم يُعرف أحيانًا: الوراثي االستعداد

 محددة جينيّة متغيّرات عن الوراثي االستعداد وينجم .للشخص الجيني التركيب على بناء معيّن بمرض

 ً  .الوالدين أحد موروثة من تكون ما غالبا

 

ولكنّه ال  طفرة أو وراثية أليالً متنّحيًا لسمة ورث آخر حي كائن أو شخص إنّه: السمة الوراثيّة حالة

 .أعراض المرض أو السمة تلك  عادة يظهر

 

 المتميّزين اللذين العائلي الخيارين الوضع أو مصطلحا األحوال الشخصيّةيشّكل : الوضع العائلي

 عن أمثلة أرمل سوى مطلّق أو أعزب أو متزّوج أو وليست كلمات مثل .الفرد بآخر يصفان عالقة

 .األحوال الشخصيّة

 

 حامالً أو تنتظر مولودًا. كون المرأة  هو الحمل: الحمل

 

 أو المفترض لفرد أو أصله اإلثني. البلد الفعلي إنّه :اإلثنية أو الوطنية الهوية

 

 .معيّن سياسي بحزب رسمية أو وثيقة صلة للفرد يكون هو أن: السياسي االنتماء

 

 بعرق المرتبطة الجسديّة الخصائص أو لفرد إنّه األصل العرقي أو اإلثني الفعلي أو المفترض: العرق

 .ووزنه وطولهومالمح وجهه  وشعره  الشخص لون مثل شخص

 

 

 ذلك في بما الشعائر الدينيّة، وممارسة إقامة جوانب جميع إلى الدين يشير مصطلح: الدين

 .عدم التديّن

 

ذات الطابع  ويستند السلوك. الحمل ذلك في بما ذكًرا كان أم أنثى، للفرد البيولوجية إنّها الحالة: الجنس

 .محمية كحالة الجنس إلى تعريفه بحكم الجنسي

 

 أو الجنس اآلخر أو الجنسين معًا. الخاص جنسه نحو الفرد الجنسي انجذاب إنّه: الجنسي الميل
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 السياسات ذات الصلة 

 الجنسي التحرش ذلك في التمييزي، بما والتحّرش التمييز إجراءات معالجة

 بتقديم الشكاوى المتعلقة واإلجراءات السياسة

 األخالقي السلوك مبادئ

  األكاديمية بالنزاهة وأعضاء هيئة التدريس المتعلقةمسؤوليات الطلبة 

 الطلبة سلوك مدونة قواعد

 معلومات أخرى 

 فئة السياسات:

 منّسق السياسات: )المنصب والبريد إلكتروني والهاتف(

 مالك السياسات: )المنصب فقط(

 

 تاريخ السياسات ومراجعتها 

 الصادرة أصالُ   

 )حذف السطر في حال عدم المعرفة(

 

 النسخة المعّدلة

 

 إرشادات السياسة هذه توفّر أن (. يتوقّع2016أبريل/نيسان  16على سبيل المثال الشهر، اليوم، ...... )

السلوكيات التمييزيّة والتحّرشات التمييزية المتعلّقة بالخصائص المحميّة واالستجابة  لكشف واضحة

 لها.

 

 .التعديل بجملة واحدة وصف -  

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

السلوكيات التمييزية والتحّرشات التمييزيّة المتعلّقة بالخصائص المحميّة واالستجابة  لكشف واضحة

 لها.

 

 يرجى إضافة المزيد من السطور عند الحاجة.

 

 تاريخ المراجعة التالية

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

 (سنوات
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 المالحق 

 الملحق األّول: "إستمارة اإلشعار بالتمييز/التحّرش التمييزي"
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 الملحق األّول 

 إشعار بالتمييز/التحّرش التمييزي

 الجامعة األميركيّة في بيروت

 الرئيسمكتب 

 

 ممكن وقت أقرب هذه االستمارة في تقديم على المبلّغة األطراف بيروت في األميركية الجامعة تشّجع

 الوقت في الفعالة المراجعة المحظور لتعزيز للسلوك أو المزعوم للسلوك التحرشي بعد التعّرض

 المعلومات جمع على بيروت في األميركية الجامعة قدرة على اإلبالغ في المناسب، إذ قد يؤثّر التأخر

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

 أحد أفراد طاقم العمل أو التدريس هيئة عضو في أو طالب تأديبية بحق إجراءات على اتّخاذ الجامعة

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

 

  الجامعة األميركيّة في بيروت المتعلّقة إجراءات إلى الرجوع يرجى الكاملة، المعلومات على للحصول

 الجنسي التحرش ذلك في التمييزي، بما والتحّرش بمعالجة التمييز

 

 البريد عبر أن يقوم الطرف المبلّغ بتقديمها شخصيًا أو إرسالها يجب وتوقيعها، االستمارة هذه تعبئة عند

 في الواقع مكتب الرئيس، في التاسع البند /المساواة منّسق إلى الداخلي أو البريد اإللكتروني أو البريد

 التحّرش ويجوز تقديم معلومات تصف .من ينوب عنه إلى أو الـ كوليدج هول، من الرابع الطابق

 التي المستندية األدلة عن ونسخ المشكلة تسوية رسمية ترمي إلى غير جهود أيّ  المزعوم فضالً عن

 .القضية إلى جانب االستمارة، أو أثناء عمليّة إدخال المعلومات بعد تقديم هذه االستمارة تدعم قد

 

 معلومات عن الطرف المبلّغ

 اسم وشهرة الطرف المبلّغ:____________________________________________

 اإللكتروني:_____________________________________________عنوان البريد 

 رقم الهاتف:_____________________________________________________

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

 المحمول(

التدريس في الجامعة  )( عضو في طاقم العمل  )( طالب  )(  الصفة الجامعيّة: )(  عضو في هيئة

 غير:______

 

 المسّمى الوظيفي )عند االقتضاء(: _____________________________________

 الكلّيّة و/أو القسم:________________________________________________

 _____________اسم رئيس القسم:___________________________________

 

 معلومات عن الطرف المبلّغ عنه

اسم وشهرة الطرف المبلّغ عنه: 

_______________________________________________ 
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الصفة الجامعيّة: )(  عضو في هيئة التدريس في الجامعة  )( عضو في طاقم العمل  )( طالب  )( 

 غير:______

 _____________________________________المسّمى الوظيفي )عند االقتضاء(: 

 الكلّيّة و/أو القسم:________________________________________________

 اسم رئيس القسم:________________________________________________

 

 معلومات عن الحادث المزعوم / الحوادث المزعومة

 نوع الحادث المزعوم / الحوادث المزعومة:

 تمييز

 تحّرش تمييزي

 إنتقام

 

التمييز/التحّرش التمييزي المتعلّق ب: 

_______________________________________________ 

 تاريخ الحادث المزعوم:______________________________________________

 مكان وقوع الحادث المزعوم:___________________________________________

 وادث المزعومة:_________________________________وصف الح

______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

                           __________                             _____________ 

 تاريخ تقديم االستمارة                                     توقيع الطرف المبلّغ                   


