ﺟﺎﻣﻌﺔ داﻟﮭﺎوزي

ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﴘ

ﻣﻠﺧص ﺗﻧﻔﯾذي

اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ
تشغل الجامعة مكانة خاصة في المجتمع بصفتها بيئة فكرية تناط بها مسؤولية تقصّي المعرفة ونشرها .وال يمكن أن تتحقق هذه الطموحات إال من خالل التزام
كافة أعضاء أسرة الجامعة بالحفاظ على بيئة عيش ،عمل وتعلّم خالية من التمييز ،والتحرش والعنف.
يهدم العنف الجنسي المشاركة الكاملة والحرة واآلمنة ألعضاء أسرة الجامعة ،مضيفا بذلك صبغة الترهيب والعدائية وانعدام األمن على الظروف والبيئات
والتجارب المعيشية والتعليمية والوظيفية ،ما قد يخلّف تأثيراً سلبيا ً على أداء الفرد ووضعه األكاديمي و/أو الوظيفي.
ُتطبّق هذه السياسة الشاملة على كافة أعضاء أسرة الجامعة بما في ذلك الطالب ،هيئة التدريس ،الموظفون ،والزوار .تشكل هذه السياسة أحد العناصر الرئيسية
لإلجراءات االستراتيجية الرامية إلى الوقاية من العنف الجنسي والتصدي له .وهي تتطلع إلى تحقيق األهداف الثالثة التالية:
 -١الوقاية من العنف الجنسي عبر إظهار مدى جدية الجامعة في التعامل مع هذه المسألة والتصدي لها؛
 -٢توفير التعليم ،حيث أن هذه السياسة ستسهم في تعزيز مستوى التوعية باآلثار المترتبة عن العنف الجنسي ،والخيارات ،والموارد والخدمات
المتاحة لضحايا العنف الجنسي وألعضاء أسرة الجامعة بشكل عام؛
 -۳اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻧﺎﺳﻖ ،ﻣﺗراﺑط ،ﻋﺎدل وﺳرﯾﻊ ﻋﻧد اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻋن ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻧف اﻟﺟﻧﺳﻲ.

التعريفات

تطبيق السياسة

المدعي :أحد أعضاء أسرة الجامعة الذي قام باإلفصاح أو التبليغ عن حادثة
عنف جنسي تعرّ ض لها.

ﺗُطﺑّﻖ ھذه اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟطﻼب ،وأﻋﺿﺎء ھﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾس ،وﻣوظﻔﻲ
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ واﻟزوار.

اإلفصاح :تبادل معلومات بين أحد أعضاء أسرة الجامعة أو الزوار
واستشاري العنف الجنسي أو أي شخص آخر من أسرة الجامعة ،بهدف
التبليغ عن حادثة عنف جنسي تعرّ ض لها الشخص.

ﺗُطﺑّﻖ ھذه اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ادﻋﺎءات اﻟﺣوادث اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ داﺧل ﺣرم اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
أو ﺧﺎرﺟﮫ أﺛﻧﺎء اﻟﺑراﻣﺞ ،أو اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت أو اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ؛ أو
ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو اﻟﻣﻌدات اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠﻛﮭﺎ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ؛ أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻷﻧﺷطﺔ ﻏﯾر اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.

اﻟﻣﺳﺎر اﻻﺳﺗﻘﺻﺎﺋﻲ :اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ﺑﺷﺄن اﻟﺑﻼﻏﺎت اﻟﻣرﻓوﻋﺔ
وﻣﺎ ﻗد ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻧﮭﺎ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ أو ﻋﻼﺟﯾﺔ أو ﺗرﺑوﯾﺔ.
المحقق :الشخص الذي تم اختياره من ضمن مجموعة من األشخاص
المدربين إلجراء التحقيقات بما يتوافق مع المسار االستقصائي المحدد في
هذه السياسة.
أﻓراد أﺳرة اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ھم ھﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾس واﻟﻣوظﻔﯾن واﻟطﻼب ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
داﻟﮭﺎوزي و ِﺳواھم ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺷﺎرﻛون ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ ﺗﺣت إﺷراف
ﺟﺎﻣﻌﺔ داﻟﮭﺎوزي.
اﻟﻣﺳﺎر ﻏﯾر اﻻﺳﺗﻘﺻﺎﺋﻲ :اﻻﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﻼغ اﻟﻣرﻓوع ﻣن
دون إﺟراء أي ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت .ﻗد ﯾﻧﺷﺄ ﻋن ھذه اﻹﺟراءات ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻼﺟﯾﺔ و/أو
ﺗرﺑوﯾﺔ و/أو ﺗﺻﺎﻟﺣﯾﺔ.
البالغ :إفادة خطية تتضمن االدعاءات المرفوعة ،يقدمها المدعي إلى
استشاري العنف الجنسي بشأن تجربة العنف الجنسي التي تعرض لها.
المدعى عليه :عضو من أسرة الجامعة وجّ ه إليه المدعي تهمة ارتكاب فعل
العنف الجنسي.
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)اﻟﺟزء ( (B

ھذه اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺣل ﻣﺣل ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺣرش اﻟﺟﻧﺳﻲ وﺗﺧﺿﻊ ﻟﺳﻠطﺔ ﻣﺟﻠس
اﻟﺣﻛﺎم وﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.
وحدة خدمات حامية حقوق اإلنسان وتحقيق االنصاف تتوىل مسؤولية تطبيق هذه السياسة.
خضع استشاري العنف الجنيس يف وحدة خدمات حامية حقوق االنسان وتحقيق االنصاف
لتدريب خاص يؤهله ملساعدة األشخاص الذين مروا بتجربة العنف الجنيس.

اﻟﻌﻧف اﻟﺟﻧﺳﻲ)(C1
العنف الجنسي هو أحد أفعال العنف الجسدي أو النفسي ،وهو يتسم
بمحاولة للتهديد ،الترهيب ،أو االكراه على المشاركة في أي سلوك
غير مرغوب فيه ذي طبيعة جنسية ،بحق شخص ما من دون
موافقته .يندرج االعتداء الجنسي والتحرش الجنسي ضمن إطار
العنف الجنسي.
ﯾﮭدم اﻟﻌﻧف اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ واﻟﺣرة واﻵﻣﻧﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ وﯾؤﺛر
ﻋﻠﻰ اﻟظروف واﻟﺑﯾﺋﺎت واﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟوظﯾﻔﯾﺔ.

اﻹﺟراءات
حاالت اإلفصاح والتبليغ
من الممكن أن يختار أحد أعضاء أسرة الجامعة أن يقوم باإلفصاح و/أو أن يقدم بالغا ً للجامعة ،و/أو أن يبلغ الشرطة باالعتداء الجنسي.
ال يوجد موعد نهائي للقيام باإلفصاح أو التبليغ.
ﯾﺟوز ﻟﻠﻣدﻋﻲ أن ﯾﺧﺗﺎر ﻓﻲ أي وﻗت إﻧﮭﺎء اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗوﻓﯾرھﺎ ﻓﻲ إطﺎر إﺟراءات اﻹﻓﺻﺎح أو اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ أو اﻟﺗوﻗف ﻋن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إﺟراءات ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
اﻟﺑﻼغ اﻟذي ﺗﻘدّم ﺑﮫ.
يُشجع أعضاء أسرة الجامعة أو الزوار الذين يشهدون أو تساورهم مخاوف حيال أحد أفعال العنف الجنسي على االتصال باستشاري العنف الجنسي .وبإمكانهم
تزويد استشاري العنف الجنسي بالمعلومات من دون الكشف عن هويتهم.

إجراءات اإلفصاح
ﺑ

إﺟراءات ﺗﻘدﯾم اﻟﺑﻼغ )(F3
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘدم اﻟﻣدﻋﻲ ﺑﻼﻏﺎ ً ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ ،ﯾﺣدد اﺳﺗﺷﺎري اﻟﻌﻧف اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﻼغ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﺳﺎر اﻻﺳﺗﻘﺻﺎﺋﻲ أو اﻟﻣﺳﺎر ﻏﯾر اﻻﺳﺗﻘﺻﺎﺋﻲ.
ﯾﻘوم اﺳﺗﺷﺎري اﻟﻌﻧف اﻟﺟﻧﺳﻲ ﺑﮭذا اﻟﻘرار ﻣراﻋﯾﺎ ً اﻟﻣﻌﺎﯾر اﻟﺟزء ) (F4.1.eاﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﺧﯾﺎر اﻟﻣدﻋﻲ وﺳﻼﻣﺔ أﻓراد أﺳرة اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺷﻛ ٍل ﻋﺎم .ﻗﺑل
أن ﯾُطﻠب ﻣن اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺄي إﺟراءات ،ﺳﯾﺳﺗﻠم ﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟﺑﻼغ اﻟﺧطﻲ اﻟﻣﻘدم ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣدﻋﻲ وﻧﺳﺧﺔ ﻣن ھذه اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧدﻣﺎت
اﻟﻣﺳﺎﻋدة واﻟدﻋم اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ .ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﻔرض ﺗداﺑﯾر ﻣؤﻗﺗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﺣرﺻﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻼﻣﺔ واﻟرﻓﺎه ،أو إذا ﺗوﻓرت أدﻟﺔ ﺑﺄن اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﯾﺷﻛل
ﺗﮭدﯾداً.
يجوز أيضا ً للمدعي أن يبلغ الشرطة.
تبليغ الشرطة والجامعة ال يلغي أحدهما اآلخر .في حالة وجود بالغين متزامنين لدى الشرطة والجامعة ،يجوز للجامعة إيقاف معالجة البالغ مؤقتا ً حتى تكتمل
العملية الجنائية .عند القيام بذلك ،يجوز للجامعة أن تفرض شروطاً.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ،ﯾظل ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﻟوﺻول إﻟﻰ اﺳﺗﺷﺎري اﻟﻌﻧف اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻛﻣورد ﻟﻠدﻋم واﻟﺗﺳﮭﯾﻼت.
ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟظروف) ،اﻟﺟزء  (F7.2ﻗد ﺗﺧﺗﺎر اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺿﻲ ﻗد ًﻣﺎ ﺑﺗﻘدﯾم ﺑﻼغ ﺑدون ﻣواﻓﻘﺔ أو ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻣدﻋﻲ .ﻻ ﯾﺷﺗرط ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
وﻟﻛن ﻗد ﯾﺧﺗﺎر أن ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﺎﻹﺟراءات.

السرية

ﯾﺗم اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳرﯾﺔ ﺣﺎﻻت اﻹﻓﺻﺎح واﻟﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧف
اﻟﺟﻧﺳﻲ إﻟﻰ أﻗﺻﻰ ﺣد ﻣﻣﻛن ،ﺿﻣن اﻟﺣدود اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻓﻘرة F1
).(p.8
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اﻹﺟراءات
مسارات اإلجراءات
اﻟﻣﺳﺎر اﻻﺳﺗﻘﺻﺎﺋﻲ )(F5.2

اﻟﻣﺳﺎر ﻏﯾر اﻻﺳﺗﻘﺻﺎﺋﻲ )(F5.1

ﯾﺗم إﺧطﺎر اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﺑﻼغ وﻣﻧﺣﮫ ) (۱۰ﻋﺷرة أﯾﺎم ﻟﺗﻘدﯾم رد
ﺧطﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻼغ) .ﯾﺗم ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟرد ﻣﻊ اﻟﻣدﻋﻲ وإﻋطﺎﺋﮫ ﻓرﺻﺔ اﻟرد
أﯾﺿﺎً(.

ال يتم إجراء تحقيق

ﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺣﻘﻖ .ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﻛون اﻟﻣﺣﻘﻖ ﻣن داﺧل اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ أو ﻣن
ﺧﺎرﺟﮭﺎ ،وﺗﻛون ﻟدﯾﮫ اﻟﻣﮭﺎرات واﻟﺗدرﯾب* اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻹﺟراء اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ.
يستلم المحقق جميع المستندات (البالغ والردود) ويقوم بالتواصل مع
األطراف أو الشهود للقيام بمقابالت .ال يُلزم المدعي بالمشاركة في التحقيق
لكنه بإمكانه اختيار ذلك.
ﯾﻘوم اﻟﻣﺣﻘﻖ ﺑﺗﻘدﯾم ﺗﻘرﯾر ﺳري ﺧﻼل  ٦۰ﯾوﻣﺎ ً ﯾﺗﺿﻣن ﻗرارا ً ﺣول ﻣﺎ إذا
ارﺗﻛب اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻌل اﻟﻌﻧف اﻟﺟﻧﺳﻲ ﺑﺣﻖ اﻟﻣدﻋﻲ.

ﺗﻛون اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ ،و/أو ﺗﺛﻘﯾﻔﯾﺔ و/أو ﺗﺻﺎﻟﺣﯾﺔ،
وﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﻼغ .اﻧظر إﻟﻰ اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزء F5.1.a
)(p.15
يقوم استشاري العنف الجنسي باستشارة جميع األطراف لتحديد النتائج
المنشودة.
يمكن لبالغ يتبع المسار الغير استقصائي أن يتحول إلى المسار االستقصائي
إذا كان المدعى عليه غير مستعد للمشاركة أو غير قادر على تحقيق النتائج
المنشودة (بعد بذل المدعي واستشاري العنف الجنسي جهوداً معقولة).

يختلف هذا اإلجراء عن تحقيقات العدالة الجنائية .إنه نموذج العدالة
اإلدارية ،حيث أن شروط اإلثبات تقوم على أساس الموازنة بين االحتماالت
(أي ما هو مرجح أكثر) بدالً من «ال محل فيه لشك معقول».
يتم ارسال نسخ من تقرير التحقيق (محرر بشكل جزئي مراعا ًة لدواعي
السرية) إلى األطراف ويتم إعطاء جميع األطراف فرصة للرد .يحول
تقرير التحقيق والردود إلى نائب رئيس الكلية لشؤون الطالب (إذا كان
المدعى عليه طالباً) أو إلى مساعد نائب الرئيس للموارد البشرية (إذا كان
المدعى عليه موظفاً).

ﺗﺟري ﺣﺎﻟﯾﺎ ً ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ وﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣﺣﻘﻖ اﻟداﺧﻠﻲ ﻋن
طرﯾﻖ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل ﺗﺗﺿﻣن أﻋﺿﺎء ﻣن ﻣﻛﺗب أﻣﯾن اﻟﻣظﺎﻟم،
وﺷؤون اﻟطﻼب ،وﻗﺳم ﺧدﻣﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺗﺣﻘﯾﻖ
اﻹﻧﺻﺎف .ﺗدرﯾب اﻟﻣﺣﻘﻘﯾن اﻟداﺧﻠﯾﯾن ﺳﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗدرب ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﻧﯾﺎت ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺗﺄﺧذ اﻟﺻدﻣﺎت واﻟﺗﺣﯾز وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭﻣﺎ ﺑﻌﯾن
اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﮭﺎرات اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻹداري اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ.

اﻟﻘرارات واﻹﺟراءات اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ
ﺣﯾن ﯾﻛون اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﻣوظﻔﺎ ً )(F5.4

ﺣﯾن ﯾﻛون اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ طﺎﻟﺑﺎ ً )(F5.3

يخضع تقرير التحقيقات للمراجعة من قبل مساعد نائب الرئيس للموارد
البشرية ،والرئيس اإلداري للمدعى عليه بغية تحديد اإلجراءات اإلضافية
التي ينبغي اتخاذها ،بما في ذلك تلك المشمولة في االتفاقية الجماعية أو
الدليل اإلرشادي ذي الصلة.

تنتهي اإلجراءات إن لم يجد التحقيق أنه قد تم انتهاك السياسة .تستمر اتاحة الدعم
والموارد للمدعي والمدعى عليه.

ﯾﻘوم ﻧﺎﺋب اﻟرﺋﯾس ﻟﻣﺳﺎﻋد ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻣدﻋﻲ واﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ
ﺧطﯾﺎ ً ﺑﮭذا اﻟﻘرار وﺗزوﯾدھﻣﺎ ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗوﻓرة.

إذا كان القرار أن العنف الجنسي قد تم ،يمكن لنائب رئيس الكلية لشؤون الطالب
أن يفرض تدابير تصحيحية أو تثقيفية أو أن يحيل القضية إلى لجنة مجلس الشيوخ
التأديبية لتحديد جلسة استماع .سيتم إخطار المدعي والمدعى عليه بالقرار كتابياً.
ﺟﻠﺳﺎت اﺳﺗﻣﺎع ﻟﺟﻧﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ ﺗﺗ ّم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻺﺟراءات اﻟﺗﻲ
ﺗﺗﺑﻌﮭﺎ ھذه اﻟﻠﺟﻧﺔ .اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم )F5.3.e (p.19
ﺳﯾﺗم إﺧطﺎر اﻟﻣدﻋﻲ واﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﻘرار ﻛﺗﺎﺑﯾﺎً.
يجوز للمدعى عليه أن يستأنف قرار لجنة مجلس الشيوخ التأديبية أمام لجنة مجلس
الشيوخ لالستئناف.

ﯾوﻧﯾو  ۲۰۱۸ﺻﻔﺣﺔ ۳

تطبيق سياسة التصدي للعنف الجنيس
اإلفصاح عن العنف الجنسي

اﺳﺗﺷﺎرة ﺳرﯾﺔ ﻣﻊ اﺳﺗﺷﺎري اﻟﻌﻧف اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻘﺳم
ﺧدﻣﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺗﺣﻘﯾﻖ اﻹﻧﺻﺎف

خدمات الدعم والتسهيالت داخل وخارج الجامعة

ال يقدم المدعي بالغا ً

يقدم المدعي بالغا ً
للشرطة

يقدم المدعي بالغا ً
للجامعة

البالغ يقدم من قبل
الجامعة

هل تنطبق
السياسة؟
ال

نعم

تطبق التسهيالت واإلجراءات المؤقتة (إذا
لزم األمر)

المسار غير االستقصائي

المسار االستقصائي

ﺗﺣدﯾد اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ ،و/أو
اﻟﺗرﺑوﯾﺔ و/أو اﻟﺗﺻﺎﻟﺣﯾﺔ.

التحقيق
هل أقر
التحقيق وجود
عنف جنسي؟
نعم

يجوز للمدعى عليه أن
يستأنف قرار لجنة مجلس
الشيوخ التأديبية أمام لجنة
مجلس الشيوخ لالستئناف.
ﯾوﻧﯾو  ۲۰۱۸ﺻﻔﺣﺔ ٤

ال

حين يكون البالغ ضد طالب:

حين يكون البالغ ضد موظف:

يحيل نائب رئيس الكلية لشؤون الطالب
القضية إلى لجنة مجلس الشيوخ التأديبية
لتحديد جلسة استماع أو يفرض تدابير
تصحيحية أو تثقيفية.

يحدد مساعد نائب الرئيس للموارد البشرية
اإلجراءات اإلضافية وفقا ً لالتفاقية الجماعية
أو الدليل اإلرشادي ذي الصلة.

* يتوفر الدعم المقدم وفقا ً التفاقيات الموظفين واألدلة اإلرشادية طوال
العملية للمدعيين والمدعى عليهم.

مالحظات:
يشير إلى مسار اختياري

