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 نوع الوثيقة  

 إجراءات      سیاسة  

 الجهات التي تطبّق عليها هذه السياسة 

واألشخاص  تطب ق السیاسة على مسؤولي الجامعة األمیركیة في بیروت وهیئة التدريس وطاقم العمل 

المعی نین في الكادر األكاديمي والطلبة أو على أي  فرد آخر منتسب إلى الجامعة األمیركی ة في بیروت 

ومشارك في مشاريع األمم المتحدة العائدة للجامعة األمیركی ة في بیروت )ألغراض هذه السیاسة، 

ء الجامعة في إدارة هذه  يُعتمد مصطلح " أعضاء أسرة الجامعة األمیركیة في بیروت"(، كما شركا

المشاريع )الشركاء( والجهات المستفیدة من مشاريع األمم المتحدة )الجهات المستفیدة(. تتناوُل هذه  

ش الجنسي واالستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي ) ( التي تُرتكب سواء SHEAالسیاسة أفعال التحر 

األمیركیة في بیروت والشركاء والجهات بحق  أو من قبل أي  عضو من أعضاء أسرة الجامعة 

المستفیدة، بشرط أن يكون الطرف المبل ِّغ أو الطرف المبل غ عنه إحدى الجهات المستفیدة. تضاُف 

االلتزامات التي تفرُضها هذه السیاسة على أعضاء أسرة الجامعة األمیركیة في بیروت إلى  

ش  االلتزامات المنصوص عنها في سیاسات أخرى صادرة عن ا لجامعة، بما في ذلك سیاسة التحر 

   الجنسي الخاص ة بالجامعة األمیركیة في بیروت.

 الغاية 

ش الجنسي   تهدُف هذه السیاسة بعنوان "حماية الجهات المستفیدة من مشاريع األمم المتحدة من التحر 

( الجنسي"  واالعتداء  الجنسي  عPSHEA policyواالستغالل  وقائمة  آمنة  بیئة  تعزيز  إلى  لى  ( 

االحترام توفُر للجهات المستفیدة وأعضاء أسرة الجامعة األمیركیة في بیروت وشركاء الجامعة في 

الجنسي   واالستغالل  الجنسي  ش  التحر  أشكال  أي  شكل من  الحماية من  المتحدة  األمم  إدارة مشاريع 

 واالعتداء الجنسي 

 التعريفات  

هیئة التدريس المقیم، المعاون في البحث، الزمیل : يشمل عضو الشخص الُمعيّن في الكادر األكاديمي  •

المعاون/المعاون  البحث،  في  المساعد  البحث،  في  المساعدين  كبیر  المساعد،  س  المدر  البحث،  في 

في  الشريك  أو  الشريك  الدكتوراه،  بعد  ما  الزمیل في مرحلة  السريري ة،  البحوث  األكاديمي/ معاون 

وأي المعاون،  المعل م/المعل م  "  البحث،  سیاسة  في  هو موض ح  كما  آخر  األكاديمی ة عضو  "  المناصب 

(2020  .) 

: يشیر مصطلح "االد عاء" إلى اتهام قد مه الطرف المبل ِّغ حول انتهاك لهذه السیاسة يشتبه في االّدعاء •

 حصوله أو يظن  أن ه حدث.

: الشكاوى المقد مة من دون الكشف عن هوي ة مقد مها باستخدام أي  خیار  كاوى المجهولة المصدر الش •

المبی نة في   التمییز  ت إجراءامن خیارات اإلبالغ  ش  معالجة  بما  والتحر  ش   ذلك  في  التمییزي،   التحر 

ال تشتمل الشكاوى المجهولة المصدر عند تقديمها عادةً على أي  معلومات تعريفی ة شخصیة    الجنسي.

 )مثل اإلسم والبريد اإللكتروني وأرقام الهواتف، إلخ...(. 

https://aub.policytech.eu/dotNet/documents/?docid=1650
https://www.aub.edu.lb/President/TitleIX/Documents/Discrimination-Discriminatory-Harassment-Sexual-Harassment-AR.pdf
https://www.aub.edu.lb/President/TitleIX/Documents/Discrimination-Discriminatory-Harassment-Sexual-Harassment-AR.pdf
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تستفیدُ بشكٍل مباشر أو غیر مباشر من    األفراد أو المجموعات أو المنظمات التيالجهات المستفيدة:   •

 التدخ الت أو المشاريع أو البرامج الخاص ة باألمم المتحدة. 

مكتب  الشكوى • إلى  تقديمه  يجري  كتابیًا،  أو  شفهیًا  سواء  رسمي،  إخطار  عن  عبارة  الشكوى  إن    :

 المساواة/ البند التاسع ويد عي حدوث انتهاك بموجب هذه السیاسة. 

التدريس    التدريس:عضو هيئة   • التدريس المسؤولین في الجامعة وأعضاء هیئة  يشمُل أعضاء هیئة 

بمنصب أستاذ جامعي، أستاذ جامعي معاون، أستاذ جامعي المساعد، وأعضاء هیئة التدريس بمنصب  

أستاذ بحثي، أستاذ في الممارسة، أستاذ السريري، عضو هیئة التدريس الزائر، أو أستاذ ملحق، األستاذ  

س، وأي عضو آخر من أعضاء هیئة التدريس  ال فخري، فضالً عن كبیر المحاضرين والمحاضر والمدر 

 (. 2020" ) المناصب األكاديمیةكما هو موض ح في سیاسة "

األطب اء، أطباء تقويم العظام، أخصائی ي طب    : يشمل مقد مو الرعاية الصحیةمقّدمو الرعاية الصّحية  •

األقدام، أطب اء األسنان، أخصائی ي المعالجة الیدوية، علماء النفس العیادي ین، أخصائی ي تصحیح البصر،  

ضات القابالت، فنی ي األشعة أو التصوير،  فنی ي المختبرات، المعالجین  ضات الممارسات، الممر  الممر 

لین ممارسة مهنتهم بموجب القانون، متى انطبق  الفیزيائی ین أو المند  وبین االجتماعی ین السريري ین المخو 

ذلك، وكل شخص يقد م الرعاية المباشرة لألطراف المعنی ة أو كل شخص على علم بقضیة الضحیة 

 بحكم عمله ومسؤولیاته. 

التحقيق • المبی نعمليّة  بالحادث  التحقیق على جمع حقائق متعلقة  تقوم عملی ة  في   / :  المبی نة  الحوادث 

الشكوى الخط یة، وتحديد ما إذا كان من األرجح وقوع الحادث المزعوم، وإن كان األمر كذلك، ما إذا  

ًشا جنسیًا أو استغالالً جنسیًا أو اعتداًءا جنسیًا.   كان هذا الحادث يشكُل تحر 

اب : يشمل المسؤولون في الجامعة الرئیس والمدير ونالمسؤولون في الجامعة • ائب الرئیس التنفیذي ونو 

 الرؤساء والعمداء.

الجامعة األمیركیة في بیروت في إدارة مشاريع األمم المتحدة ولكن ال    الجهات التي تساندُ الشركاء:   •

تعتبر أعضاء في "أسرة الجامعة األمیركیة في بیروت" وفقًا للتعريف العائد لهذا المصطلح في السیاسة  

 الراهنة.  

الرئي • التعاون    الشخص س:  المسؤول  وإتفاقیات  البحثی ة  المنَح  وإدارة  وتسییر  إعداد  عن  المسؤول 

ومشاريع التدريب أو مشاريع الخدمات العامة والعقود أو غیرها من المشاريع المدعومة من قبل جهات  

 راعیة.   

لذي حد ده : يشیر مصطلح "الطرف الُمبل غ عنه" إلى الجاني المزعوم على النحو االطرف الُمبلّغ عنه  •

 الطرف المبل غ.

: يشیر مصطلح "الطرف المبل غ" إلى الشخص الذي قام بتقديم شكوى بخصوص انتهاك  الطرف المبلِّّغ •

 مزعوم للسیاسة. 

: يعني مصطلح "االنتقام" أي  محاولة لالقتصاص من فرد أو مجموعة من األفراد المشاركین  االنتقام •

ة، أو في تقديم شكوى خارجیة أو المشاركین في إجراءات في تقديم شكوى أو تقرير بموجب هذه السیاس

 تأديبیة أو المعارضین بطريقة معقولة لتدبیر يُعتقد أنه يشكل انتهاًكا لهذه السیاسة.  

ش الجنسي واالستغالل الجنسي واالعتداء  مزّودو الخدمات:   • كل  شخص أو كیان يوفُر لضحايا التحر 

 الجنسي خدمات دعم ذات صلة. 

لین بدوام كامل أو بدوام  :  الطلبة • يشیُر مصطلح الطلبة بموجب هذه السیاسة إلى جمیع األشخاص المسج 

جزئي في أي  برنامج في الجامعة األمیركی ة في بیروت، وقد يكونون يواصلون تحصیلهم العلمي أو ال 

ج أو ينتمون الختصاص معی ن أو في السنة األولى أو في المرحلة الجامعی ة األولى أو في مرحل ة التخر 

في مرحلة الدراسات العلیا أو الدكتوراه أو زائرين أو من غیر طالبي الدرجات أو أعضاء زمالة في 

أو   ج  التخر  بحثیین في مرحلة  أو مساعدين  ج  التخر  تدريس في مرحلة  أو مساعدي  ج  التخر  مرحلة 

https://aub.policytech.eu/dotNet/documents/?docid=1650
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جین أو طلبة ط ج أو طلبة علم نفس متدر  جین طب یین أو  مساعدين إداري ین في مرحلة التخر  ب  أو متدر 

جه من الجامعة أو خالف ذلك توق فه عن   أطب اء مقیمین. تُنزع عن الطالب صفة "الطالب" لدى تخر 

 متابعة برنامجه التعلیمي في الجامعة األمیركیة في بیروت.

 بيان السياسة 

 الذي   1972  للعام  األمیريكی ة  المت حدة  الواليات   في  التعلیم  بتعديالت   الخاص   التاسع  البند   مع  تماشیًا

ش  يشمل  أن ه  على  الجنسي  التمییز  ويفس ر  التعلیم  في  الجنسي  التمییز  يحظ ر   والعنف   الجنسي  التحر 

ش واالستغالل   الجنسي، فإن  الجامعة األمیركیة في بیروت  ال تجیز ارتكاب أي  شكٍل من أشكال التحر 

بآلی ات  SHEAواالعتداء الجنسي ) بأنهم ضحايا ألفعال مماثلة  الذين يشعرون  د األشخاص  (، وتزو 

ب على موظفي الجامعة األمیركیة في بیروت   االنتصاف كما هو مبی ن بشكٍل موس ع أدناه. وبالتالي، يتوج 

هذه  تطبیق  عن  المسؤول  التاسع  المساواة/البند  منس ق  إبالغ  المتحدة  األمم  مشاريع  في  المشاركین 

لهذه   السیاسة انتهاك  أي   اإلبالغ عن  المستفیدة والشركاء  للجهات  يجوز  لمضمونها.  انتهاك  أي   عن 

ش الجنسي السیاسة بما يتوافق مع إجراءات معالجة الت ش التمییزي، بما في ذلك التحر  ،  مییز والتحر 

 كما يمكنهم إبالغ  منس ق المساواة/البند التاسع عن أي  انتهاك بأي  طريقٍة ممكنة.  

 . تعريف التحّرش الجنسي واالستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي 1

ًشا لفظیًّا أو جسديًا أو  ٌف مكروه ذات طبیعة جنسی ة )سواء أكان تحر  ش الجنسي بأن ه تصر  يُحد دُ التحر 

الوسائل(،   أو غیرها من  أو وسیلة إعالمی ة  إلكترونی ة  أو عبر وسیلة  أو عبر رسوماٍت معی نة  خطیًّا 

يتعارض بطريقٍة غیر عقال  اًعا إلى االنتشار بحیث  نز  أو  نی ة مع قدرة الشخص على ويكون خطیراً 

يجدُها   بیئٍة  إرساء  في  يتسب ُب  أو  المتحدة،  باألمم  المتعلقة  المشاريع  في  المشاركة  أو  من  االستفادة 

 الشخص العاقل بیئة عدوانی ة وهجومی ة متس مة بالتهويل والترهیب.  

ة  يُحدَّدُ االستغالل الجنسي بأن ه استغالل فعلي  أو محاولة الستغالل حالة استض عاف أو اختالف في القو 

أو استغالل للثقة بغیة تحقیق أغراض جنسی ة، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، االستفادة ماديًا  

 أو اجتماعیًا أو سیاسیًا من االستغالل الجنسي لآلخر. 

كراه أو تحت شروط  يشك ُل االعتداء الجنسي تطفالً جسديًّا فعلیًّا أو تهديديًا ذات طبیعة جنسی ة سواء باإل

 غیر متكافئة أو قسرية.  

فًا   ةً واحدة أو يشك ُل تصر  ش الجنسي واالستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي مر  قد يُرتكب فعُل التحر 

دائًما، وقد يحدُث بین شخصین ينتمیان إلى نوع اجتماعي واحد أو نوع اجتماعي مختلف أو يكونان  

لفعُل خطیراً بشكٍل خاص  عندما يترافق مع استغالل للقوة  أو السلطة،  في مرتبٍة متكافئة. يُعتبُر هذا ا

 أي عندما يرتكبه أحد أعضاء أسرة الجامعة األمیركیة في بیروت بحق  إحدى الجهات المستفیدة.    

ش جنسي أو استغالل جنسي  ال تتهاون سیاسة الجامعة األمیركیة في بیروت على اإلطالق مع أي  تحر 

نسي، وقد ينتُج عن انتهاك هذه السیاسة اتخاذ تدبیر بحق  الجاني يصُل إلى إنهاء خدمته أو  أو اعتداء ج

 اإلقالة من منصبه واستبعاده من برامج الجامعة التعلیمی ة وإنهاء عالقته بالجامعة.  

ًشا أو استغالالً أو اعتداءا جنسیًا على الظروف القائمة،   ف الُمرتَكب تحر  إال  أنه  يتوقُف اعتبار التصر 

 وفي جمیع األحوال تطب ق القواعد التالیة بصرف النظر عن الظروف:  

https://www.aub.edu.lb/President/TitleIX/Documents/Discrimination-Discriminatory-Harassment-Sexual-Harassment-AR.pdf
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عاًما( بصرف النظر عن سن الرشد   18يُحظ ر النشاط الجنسي مع األطفال )األشخاص ما دون   •

 أو سن  القبول المعتمد محلیًا. إن  االعتقاد الخاطئ بشأن سن  الطفل ال يُشك ُل دفاًعا عن الجاني.  

بادل المال والوظائف والسلع والخدمات مقابل الجنس، بما في ذلك الخدمات الجنسی ة  يُحظ ُر ت •

فات المهینة أو المذل ة أو االستغاللی ة عندما يتعل ق األمر بجهٍة مستفیدة.   أو سواها من التصر 

 ويشمل ذلك تبادل المساعدة التي تحق  للجهات المستفیدة. 

وال • الجنسی ة  العالقات  بشد ة  العاطفیة  تُحظ ر  الطرفین  -عالقات  برضى  كانت  بین     -وإن  ما 

الذين   وشركائهم  بیروت  في  األمیركیة  الجامعة  أسرة  وأعضاء  مباشرةً  المستفیدة  الجهات 

يتولون إدارة البرامج. تُستثنى حصراً من هذه القاعدة العالقات القائمة مسبقًا أي قبل أن تباشَر  

ا في ما يخص  مشروع األمم المتحدة أو قبل تاريخ  الجامعة األمیركیة في بیروت أداء دوره

ب الكشف فوراً عن أي  عالقات قائمة مسبقًا وإبالغ مكتب المساواة/   إنفاذ هذه السیاسة. يتوج 

البند التاسع بها سرعان ما يحاط المعنی ون علًما بأن  الجامعة األمیركی ة في بیروت تتولى إدارة 

أحد الطرفین يشارُك في المشروع ممثالً الجامعة في حین    مشروع عائد لألمم المتحدة، وبأن  

أن  الطرف اآلخر يعتبُر جهة مستفیدة، أو اإلبالغ عن هذه العالقات بأقصى سرعة ممكنة بعد  

 تاريخ إنفاذ هذه السیاسة، متى انطبق ذلك.  

الفئة العمري ة ما دون   تحظ ُر هذه السیاسة أيًضا اعتماد "سلوكی ات االستمالة" تجاه الجهات المستفیدة من

فاٍت يعتمدها الجاني للقیام بنشاط جنسي مع الطفل. يمكن أن    18 عاًما. تعد  سلوكی ات االستمالة تصر 

تشمل بناء عالقة ثقة مع األطفال و/أو الجهة الراعیة لهم للتمك ن من الوصول إلى الطفل واستغالله  

ف استمالة، وذلك يتوقف عل ى الظروف،  شراء هدايا لألطفال واصطحابهم في جنسیًا. قد يُعتبُر تصر 

، ومساعدتهم في أعمال معی نة كارتداء المالبس أو الدخول إلى المرحاض  نزهة والطلب منهم حفظ السر 

)عندما يكون الطفل قادراً على القیام بهذا العمل من دون الحاجة إلى مساعدة(، واختالق ظروٍف من 

  وحیداً برفقة شخص بالغ ألسباٍب غیر مرتبطة بالبرنامج. غیر الضروري فیها أن يكون الطفلُ 

 . وجوب اإلبالغ  2

تلتزم الجامعة األمیركیة في بیروت، وقد يُلزمها القانون، بات خاذ إجراءات في حال معرفتها باحتمال  

ش جنسي أو استغالل جنسي أو اعتداء جنسي، وذلك حتى في حال عدم إبداء الفرد المعني  حدوث تحر 

 غبة في تقديم شكوى رسمیة. الر

 

ش جنسي  ب على أعضاء أسرة الجامعة األمیركیة في بیروت توفیر بیئة وقائی ة تحمي من أي  تحر  يتوج 

المسؤول   ل  يتحم  الصلة.  ذات  الجامعة  سیاسات  تطبیق  ُز  وتعز  اعتداء جنسي  أو  استغالل جنسي  أو 

للحفاظ علیها.  الرئیس عن البرامج مسؤولیات خاصة تكُمن في دعم هذه البیئة الوقائی ة وتطوير نُظٍم  

ويتعی ُن على موظفي الجامعة األمیركیة في بیروت المشاركین في مشاريع األمم المتحدة، وفي حال  

ش أو استغالل أو اعتداء جنسي، بما في ذلك ارتكاب  نت لديهم هواجس أو شكوك حیال ارتكاب تحر  تكو 

في بیروت أم ال، أن يُبلغوا عن هذه األفعال من قبل موظفین زمالء لهم، سواء في الجامعة األمیركیة  

إجراءات معالجة التمییز هذه الهواجس والشكوك بواسطة آلیات اإلبالغ المتبعة في الجامعة، باتباع  

ش الجنسيوا ش التمییزي، بما في ذلك التحر  ، )يتم تشجیع األفراد من غیر موظفي الجامعة على  لتحر 

اإلبالغ بما يتوافق مع هذه اإلجراءات كما أنهم يستطیعون إبالغ منس ق المساواة/البند التاسع بأي  طريقة  

 أخرى(. 

https://www.aub.edu.lb/President/TitleIX/Documents/Discrimination-Discriminatory-Harassment-Sexual-Harassment-AR.pdf
https://www.aub.edu.lb/President/TitleIX/Documents/Discrimination-Discriminatory-Harassment-Sexual-Harassment-AR.pdf
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ش أو   تُلقى على عاتق المسؤول الرئیس عن المشروع مسؤولیة خاص ة تكمنُ  في إيقاف أي  فعل تحر 

 استغالل أو اعتداء جنسي يُرتكب في ظل  تنفیذ المشاريع التي يُشرف علیها.  

 

يُعد  تخل ف موظفي الجامعة األمیركیة في بیروت المشاركین في برامج األمم المتحدة عن اإلبالغ عن  

بالغ وصلهم( والمتعل قة  بارتكاب المعلومات التي بحوزتهم )سواء استنادًا إلى ُمعاينة شخصی ة أو إلى إ

ش جنسي أو استغالل جنسي أو اعتداء جنسي تغط یه السیاسة الراهنة بمثابة انتهاك  محتمل ألي تحر 

 لهذه السیاسة ويخضعون بالتالي إلجراءات تأديبیة. 

 

 الشكاوى المقّدمة من قبل مبلّغين ثالثين . 3

ش جنسي، استغالل جنسي و/أو  عندما يبل غ طرف ثالث )غیر الهدف المزعوم( عن ح دوث تحر 

المعني   للسلوك  ض  المتعر  الفرد  الفور  التاسع على  البند  المساواة/  منس ق  يُخطر  اعتداء جنسي، 

تُطب ق   الشأن.  بهذا  بالًغا  باستالمه  عنه  المبل غ  ش  والطرف  والتحر  التمییز  معالجة  إجراءات 

ش الجنسي بالطريقة عینها التي كانت لتطب ق فیها لو كان الطرف ،  التمییزي، بما في ذلك التحر 

لي. المتعر   ش الجنسي  هو من قد م التقرير األو   ض للتحر 

 . المبلّغون اإللزاميّون  4

الملتزمین والمشاركین   ألغراض هذه السیاسة، عی نت الجامعة األمیركی ة في بیروت كافة الموظفین 

 بالمشاريع العائدة لألمم المتحدة كمبل غین إلزامی ین.  

يُلَزم هؤالء األفراد بإبالغ منس ق المساواة/ البند التاسع عن كل  سلوك فعلي أو مشتبه به ينطوي على  

ش جنسي أو استغ " تحر  الل جنسي أو اعتداء جنسي، ما لم يكونوا يشك لون مصدَر معلومات "سري 

 كما هو مبی ن أدناه. 

 

 . مصادر المعلومات السّرية 5

لها مصادر   التابع  الطب ي  المركز  بیروت وفي  الجامعة األمیركی ة في  المعی نون في  الموظ فون  يشك ُل 

ب علیهم إبالغ المسؤولین ية، وال يتوج  ش جنسي فعلي  أو مشتبه    معلومات سر  في الجامعة عن أي  تحر 

 بارتكابه.  

 تضم  مصادر المعلومات السرية: 

أ. المستشارون  في مركز اإلرشاد التابع لمكتب شؤؤن الطلبة ومستشارو المركز الطبي التابع للجامعة  

 األمیركیة في بیروت. 

یة في الجامع یة في قسم الخدمات الصح  ة وفي المركز الطب ي التابع للجامعة ب. مقد مو الرعاية الصح 

 األمیركیة في بیروت. 

ية محدودة في حاالت احتمال االعتداء على قاصر وإجراء تحقیق خارجي أو   ومع ذلك، قد تكون السر 

ض الطرف المبل غ أو آخرين لخطر وشیك.   محاكمة كما في حال تعر 

 . السّرية  6

https://www.aub.edu.lb/President/TitleIX/Documents/Discrimination-Discriminatory-Harassment-Sexual-Harassment-AR.pdf
https://www.aub.edu.lb/President/TitleIX/Documents/Discrimination-Discriminatory-Harassment-Sexual-Harassment-AR.pdf
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الجامعة األمیركیة في   تألو  المبل غ عنهم والشهود، ال  المبل غین واألطراف  في سبیل حماية األطراف 

ي عن انتهاكات محتملة للسیاسة الراهنة على نحو متفه م لمشاعر األطراف   بیروت جهداً في سبیل التحر 

ية. يرجى االطالع على   ش  إجراءات مالمعنی ة ومتنب ه ألهمی ة الحفاظ على السر  عالجة التمییز والتحر 

ية.   ش الجنسي، بغیة الحصول على المزيد من المعلومات حول السر   التمییزي، بما في ذلك التحر 

 . حظر االنتقام  7

تحظ ر الجامعة األمیركیة في بیروت االنتقام من األفراد الذين، وبحسن نی ة،  يشتكون أو يبل غون أو 

المتثال لسیاسة حماية الجهات المستفیدة من مشاريع األمم يساعدون اآلخرين في اإلبالغ عن عدم ا

الجنسي  الجنسي واالعتداء  واالستغالل  الجنسي  ش  التحر  تحظ ر    المتحدة من  كما  بالجامعة.  الخاص ة 

الجامعة األمیركی ة في بیروت االنتقام من أي  شخص يقد م دلیالً، أو بخالف ذلك يشارك في التحقیق أو  

 ب هذه السیاسة.في تسوية شكوى بموج

تشمُل هذه المحظورات الشكاوى المقد مة للهیئات المعنیة بإنفاذ القوانین أو للهیئات الحكومیة كما تشمل  

 المشاركة في اإلجراءات ذات الصلة خارج الجامعة. 

م لمعاقبة الفرد على   يشتمل االنتقام، على سبیل المثال ال الحصر، أي  تدبیر أو تصريح أو مسلك مصم 

يمه شكوى أو تعاونه مع التحقیق، أو لنأيه عن تقديم شكوى أو متابعتها أو المشاركة في تحقیق أو  تقد 

 تسوية شكوى. 

 

ن السلوك االنتقامي، على سبیل المثال ال الحصر، التهديدات، الترهیب، الثأر و/ أو التدابیر   قد يتضم 

لمتحدة، أو على التوظیف أو التعلیم أو على  المعادية التي تؤثر على تلق ي المنافع أو الخدمات من األمم ا

 نوعیة الحیاة.  

 

ال يتم  اعتبار البالغات عن عدم االمتثال للسیاسات الخاصة بالجامعة التي تقدَّم بحسن نی ة فعالً انتقامیًا 

 حتى وإن لم تكشف هذه االد عاءات في نهاية المطاف عن انتهاك فعلي  لسیاسة ما.  

 

ب على كل  من يظ ض ألعمال انتقامیة أن يبل غ منس ق المساواة/ البند التاسع للحصول يتوج  ن  أن ه تعر 

على التوجیهات بشأن اإلجراء الواجب ات باعه. قد يصبح إد عاء مماثل جزًءا من شكوى قائمة أو يشكل  

 أساًسا لشكوى جديدة. 

 

 . االّدعاءات المقّدمة بحسن نيّة/بسوء نيّة/التلفيق المتعّمد لألدلّة8

 

 اإلّدعاءات المقّدمة بحسن نيّة  .أ

يُعتبر االد عاء مقد ًما بحسن نی ة إذا ظن  الفرد المد عي بصدق أن  المعلومات المقد مة لدعم الشكوى  

انتهاك لسیاسات الجامعة  صحیحة وارتكز بشكل معقول في ظن ه إلى حدوث أو احتمال حدوث 

 لحدوث انتهاك مماثل في المستقبل القريب.األمیركیة في بیروت أو إلى وجود احتمال معقول 

 اإلّدعاءات المقّدمة بسوء نيّة  . ب
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فون بحسن نی ة، إذ قد   ال ينبغي اعتبار األفراد الذين يقد مون تقارير تافهة أو خاطئة على أن هم يتصر 

رة  يؤد ي تقديم معلومات خاطئة أو مضل لة أو تقديم اد عاء بسوء نیة إلى اتخاذ إجراءات تأديبیة خطی

د   متعم  أو جهٍل  ر  متهو  بإهمال  تم   حال  في  نی ة  بسوء  مقد ًما  االد عاء  يُعتبر  إجراءات مضاد ة.  أو 

 للحقائق التي من شأنها أن تدحضه أو بغرض تحقیق مكاسب شخصیة. 

 ج. التلفيق المتعّمد لألدلّة  

ات كاذبة أو مضل لة، فقد  إذا ثبُت في نهاية التحقیق أن  أيًّا من الطرفین أو الشهود قد م عمدًا معلوم

 يُوصى بإخضاع الفرد إلجراءات تأديبیة أو إجراءات مضاد ة أخرى. 

 . التدريب  9

يلتزُم المسؤولون الرئیسی ون عن مشروع األمم المتحدة بتنظیم دورات تدريبی ة توعوي ة لموظفي الجامعة  

والم المستفیدة  وللجهات  إشرافهم،  تحت  العاملین  بیروت  في  فیهم األمیركیة  بمن  المحلی ة،  جتمعات 

وحول   الجنسي  واالعتداء  الجنسي  واالستغالل  الجنسي  ش  التحر  موضوع  حول  وغیرهم  األطفال، 

 السیاسات واإلجراءات ذات الصلة الخاص ة بالجامعة األمیركی ة في بیروت. 

هة للجهات المستفیدة، من ضمن رسائل أخرى، معلومات عن   • ن الرسائل الموج  يجب أن تتضم 

المساعدة وقنوات   الدعم وعملی ات  المحظورة وموارد  والسلوكی ات  المستفیدة  الجهات  حقوق 

 اإلبالغ المعتمدة في الجامعة وتفاصیل خاص ة بجهة االتصال. 

هة ألعضاء أ ن الرسائل الموج  سرة الجامعة األمیركیة في بیروت والشركاء، يجب أن تتضم 

من ضمن رسائل أخرى، معلومات حول السیاسات واإلجراءات المتبعة ذات الصلة، 

وواجبات اإلبالغ اإللزامي )كما هو منطبق(، وإجراءات اإلبالغ واإلحالة الخاص ة  

 .بالمؤس سة، بما في ذلك موارد الدعم في الجامعة وتفاصیل خاصة بجهة االتصال

 دعم الضحايا وعملية اإلحالة. 01

ش الجنسي واالستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي أو  تحیُل الجامعة الطرفین المعنی ین بشكوى التحر 

أحدهما إلى األقسام المتخص صة بتقديم الدعم الطب ي و/أو النفسي. يتعی ن على منس ق المساواة/البند التاسع  

النظر بها لدى إحالة األطفال   االحتفاظ بقائمة محد ثة عن المنظمات والوكاالت ذات الصلة التي يمكن

واألطراف البالغین التي تتناولهم هذه السیاسة، كما يحرص على تأمین حصول األطراف المشمولین 

الجنسي   واالستغالل  الجنسي  ش  التحر  بأن هم ضحايا  علًما  يحاط  أن  ما  الخدمات  على  السیاسة  بهذه 

 واالعتداء الجنسي.  

الجنسي   واالستغالل  الجنسي  ش  التحر  ذلك، ضحايا  انطبق  متى  التاسع،  المساواة/البند  منس ق  يحیُل 

النوع االجتماعي إلى األقسام المتخص صة بهذا  القائم على  ضوا للعنف  الذين تعر  واالعتداء الجنسي 

دهم بقائمة بالجهات المعنی ة بتقديم الخدمات المتعلقة بالعنف القا   ئم على النوع االجتماعي. المجال، ويزو 

ش واالستغالل واالعتداء الجنسي أو   تتم  إحالة الضحايا إلى األقسام المتخص صة بالمعالجة من التحر 

إستمارة الموافقة الطوعی ة  من العنف القائم على النوع االجتماعي عن طريق تزويدهم باستمارة اإلحالة )

ل تقديم المعلومات الخاصة بهم ألي  طرٍف ثالث. تجري والحصول على موافقتهم الطوعی ة قبواإلحالة(  

اإلحاالت إلى األقسام المتخص صة بمعالجة العنف القائم على النوع االجتماعي بما يتوافق مع مسارات 

إحالة حاالت العنف الجنسي القائم على النوع االجتماعي المشتركة بین الوكاالت التابعة لألمم المتحدة 
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. يمكن االستحصال على معلومات محد ثة منتظمة عن الخدمات المتوفرة عبر فريق  المت بعة في لبنان

العمل المعني بالعنف الجنسي القائم على النوع االجتماعي بموجب توجیهات التنسیق القطاعي الخاص   

  بالعنف القائم على النوع االجتماعي. يتوفر المزيد من المعلومات على الرابط التالي: 

group/23-https://data.unhcr.org/en/working 

انًا    باإلضافة إلى ما تقدَّم، تتول ى الجامعة األمیركیة في بیروت إحالة الضحايا إلى المساعدة القانونیة مج 

 حیث تتوفُر المساعدة القانونیة المجانی ة.  

ركیة في بیروت، وفقًا لما ترتئیه مناسبًا، مسؤولی ة حماية ودعم احتیاجات الشهود  تتولى الجامعة األمی

 واألطراف المبل غة واألطراف المبل غ عنها وأفراد آخرين مرتبطین بالشكوى.  

الموافقة الطوعیة والمستنیرة قبل   التاسع االستحصال على استمارة  ينبغي على منس ق المساواة/البند 

تقد  عملی ة  اإلعاقات،  تسهیل  ذوي  األعضاء  فیهم  بمن  األفراد،  حق  احترام  إطار  في  المساعدة،  يم 

الخدمات   أو حقهم في رفض  الحصول علیها  التي يرغبون في  الدعم  نوع خدمات  ية  بحر  باالختیار 

األوصیاء   أو  والديهم  خالل  من  والمستنیرة  الطوعیة  األطفال  موافقة  على  الحصول  يتم   بكاملها. 

 یهم.  القانونی ین عل

ب على منس ق المساواة/البند التاسع التأك د من أن  البالغ   بغیة التحق ق من بلوغ الموافقة المستنیرة، يتوج 

اإلحالة   عملی ة  تفاصیل  من  بی نة  وعلى  المتوفرة  الخدمات  تماًما  يُدرُك  الحادثة  من  الناجي  الطفل  أو 

معلومات التي سیتم  جمعها وكیفی ة استخدامها،  والمخاطر المحتملة والمنافع المتعلقة بتلقي الخدمات، وال

ية المعتمدة وحدودها.    بما في ذلك السر 

في حالة األطفال، يضع منس ق المساواة/البند التاسع مصلحة الطفل الفضلى في أعلى قائمة األولوي ات  

و األمان  في  الطفل  حقوق  حماية  في ضمان  فعالی ة  األكثر  اإلجراءات  مسار  انتقاء  خالل  النمو   من 

 .  المستمر 

ض لها  يتعی ُن على منس ق المساواة/البند التاسع النظر أيًضا في المخاطر المحتملة التي قد يتعر 

الضحايا )وعائالتهم( واتخاذ تدابیر السالمة الوقائیة، بالقدر المطلوب بغیة تفادي التسب ب بأي  ضرٍر  

 ى.   إضافي للضحايا )وعائالتهم( ناتج عن طريقة إدارة الشكو

 اإلجراءات المتّبعة  

 . معالجة االنتهاكات المحتملة للسياسة الراهنة  1

المساواة/البند  إلى مكتب منس ق  السیاسة  لهذه  المحتملة  االنتهاكات  الشكاوى حول  توجیه كافة  ينبعي 

( أو إرسالها عبر البريد اإللكتروني  2514، مقس م  01-350000التاسع باالتصال على الرقم التالي )

. يتم  تقديم الشكاوى المتعلقة بانتهاك محتمل لهذه السیاسة  .edu.lbtitleix@aubعلى العنوان التالي:  

ش الجنسي،  من خالل اتباع ش التمییزي، بما في ذلك التحر  على أن    إجراءات معالجة التمییز والتحر 

ٍة لألطفال.  في هذا اإلطار للجهات الم يتم تقديم تسهیالت مناسبة  ستفیدة وبخاص 

 

 . إشعار بالحقوق 2

 

https://data.unhcr.org/en/working-group/23
mailto:titleix@aub.edu.lb
https://www.aub.edu.lb/President/TitleIX/Documents/Discrimination-Discriminatory-Harassment-Sexual-Harassment-AR.pdf
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ش جنسي، سواء من قبل طرف ثالث أو مباشرة من الطرف الُمبلِّ غ،  لدى تلق ي شكوى عن حدوث تحر 

الموق تة   المتاحة والتدابیر  الُمبل غ شرًحا لحقوقه وللخیارات  التاسع للطرف  البند  يقد م منس ق المساواة/ 

ش ه. ووفقًا  والموارد المتاحة لمساعدت ش التمییزي، بما في ذلك التحر  إلجراءات معالجة التمییز والتحر 

سیتلق ى الُمبل غ عنه كذلك شرًحا لحقوقه إلى جانب معلومات حول االد عاءات التي تشك ل انتهاًكا  الجنسي،  

 محتمالً لهذه السیاسة، بما في ذلك ما يكفي من التفاصیل والوقت إلعداد الرد . 

في   المعنی ین  األطراف  وبهوي ة  بحقوقهم  التحقیق  عملیة  في  المشاركین  الشهود  إخطار  أيًضا  سیتم 

 التحقیق. وقد يتم  تزويدهم بالتفاصیل حسبما يقتضیه التحقیق.  

 عدم االمتثال  

ش الجنسي واالستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي المرتكب من قبل أعضاء أسرة الجامعة   يشك ُل التحر 

یركیة في بیروت سوء سلوك فاضح يتسب ُب بالتالي بإنهاء الخدمة و/أو اإلقالة من المنصب واإلبعاد األم

ش الجنسي واالستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي المرتكب من   عن البرامج التعلیمی ة. ويشك ُل التحر 

جامعة األمیركیة في بیروت. قبل الجهات المستفیدة أو الشركات سببًا رئیًسا إلنهاء العالقة القائمة مع ال

ينشأ   ش الجنسي واالستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي، بحسبِّ الظروف، جريمة  التحر  وقد يشك ُل 

 عنها بموجب القوانین اللبنانی ة والدولی ة مسؤولی ة جرمی ة و/أو مدنی ة محتملة.   

 

***  ***   *** 


