משמעת סטודנטים سلوك الطلبة
1.1

تعريفات
"الكلّيّة" -الكلّيّة األكادمييّة للرتبية على اسم داﭬـيد ايلني (ج.م).
ِ
كل من يشغل وظيفة تدريس أو إرشاد من قِبل الكلّيّة.
"ال ُـمحاضر" ّ -
حماضرا.
"عامل" -شخص جيري تشغيله من قِبَل الكلّيّة أو يعمل خلدمتها ،وليس
ً
سج َل للدراسة يف الكلّيّة ،وقُبِل للدراسة فيها ،أو طالب يف السنة التحضرييّة ،ويشمل ذلك َمن ق ّدم ترشيحه ومل
"طالب" َ -من تَ َّ
حّت
ومن كان طالبًا َو/أو ق ّدم ترشيحه للقبول كطالبّ ،
ومن أهنى واجبات الدراسة لكنّه مل حيصل بعد على شهادة؛ َ
يُرفض بعد؛ َ
َّحا للقبول كطالب.
بعد أن أهنى َو/أو أوقف َو/أو جرى رفض ترشيحه -ابلنسبة ألفعال يف الفرتة اليت كان فيها طالبًا أو مرش ً

احلض أو املساعدة على
املفصلة يف هذا النظام
"خمالَفات سلوكية" -املخالَفات َّ
الداخلي ،مبا يشمل حماولة ارتكاب هذه املخالَفات ،أو ّ
ّ
وآخر من قبِ َل سلطات الكلّيّة.
ارتكاهبا ،وكذلك خمالَفات ألنظمة السلوك اليت جيري حتديدها بني حني َ
"إبطال /إلغاء امتحان أو وظيفة أو مترين"  -اإلبطال مثله كمثل الرسوب واحلصول على عالمة صفر (.)0

"املسؤول عن السلوك"  -عميد/ة الطلبة يف الكلّيّة.
"امل ّدعي" – حماضر؛ رئيس مسار؛ رئيس قسم؛ عامل الكلّيّة.
"املستشار القانوينّ"  -يقوم مستشار قانوينّ من قِبل الكلّيّة مبرافقة مداوالت جلنة السلوك وجلنة االستئناف ،حبسب احلاجة.
يتبوأ منصب رئيس اللجنة؛ رئيس الوحدة األكادمييّة
"جلنة السلوك"  -برتكيبة أربعة أعضاء :املسؤول عن السلوك ،وهو الذي ّ
ذات الصلة؛ عضو اهليئة التدريسيّة األكادمييّة؛ مندوب منظّمة الطلبة .جيري تعيني عضو اهليئة التدريسيّة األكادمييّة من قِبَل رئيس
الكلّيّة ،ويكون مندوب الطلبة رئيس منظّمة الطلبة أو انئبه ،أو مندوب آخر جيري اختياره من قِبَل منظّمة الطلبة .يستطيع
املسؤول عن السلوك تغيري هذه الرتكيبة يف الظروف اليت ت ّربر تغيريها.
"جلنة االستئناف"  -برتكيبة ثالثة أعضاء :رئيس الكلّيّة -رئيس اللجنة؛ مندوب اهليئة التدريسيّة األكادمييّة؛ مندوب منظّمة
الطلبة ،شريطة أن ال يكون هؤالء هم املندوبني الذين شاركوا يف مداوالت جلنة السلوك بشأن احلالة املطروحة للتداول.
يستطيع رئيس اللجنة تغيري هذه الرتكيبة يف الظروف اليت ت ّربر تغيريها.

1.2

سلطات املقاضاة

ابلبت يف خمالفات سلوكية يرتكبها الطلبة وإصدار احلكم بشأهنا:
السلطات التالية َّ
خمولة ّ
املسؤول عن السلوك – رئيس جلنة السلوك
جلنة السلوك
جلنة االستئناف

1.3

خمالفات السلوك
خمالفات السلوك هي واحدة من املخالفات التالية اليت ارتكبها الطالب:

 1.3.1عدم االنصياع لتعليمات سلطات الكلّيّة ،وحماضريها ،وعامليها ،واليت أصدرها هؤالء على ضوء (وخالل) إشغاهلم لوظيفتهم،
متعمد ملعلومة هبدف
غش ،أو إخفاء َّ
 1.3.2إيصال معلومة كاذبة للكلّيّة ،أو سلطاهتا ،أو حماضريها أو عامليها ،أو ارتكاب أعمال ّ
احلصول على حقوق يف الكلّيّة -يف ما يتعلّق ابلدراسة يف الكلّيّة ،أو يف ما يتعلّق ابحلصول على مكافآت معيَّنة من قِبَلها أو
بواسطتها.
 1.3.3املساس حبقوق النشر أو حقوق امللْكيّة الفكريّة ،وحقوق أخرى اتبعة آلخرين.
آخر على النسخ يف امتحان أو منحه إمكانيّة كهذه ،مبا يف
1.3.4
الغش يف امتحان أو النسخ عن طالب آخر ،أو مساعدة طالب َ
ّ
ِ
س
ذلك اإلخالل ابلتعليمات املتعلّقة ابلسلوك خالل االمتحان ،أو السلوك بطريقة خمالفة لتعليمات املراقبني ،أو ممارسة سلوك مي ّ
مادةٌ ُْحتظَر حيازهتا خالل االمتحان،
ضبِطت حبوزته أو يف أغراضه أو يف حميطه القريب ّ
هبؤالء .يف هذا اخلصوص ،الطالب الذي ُ
املادةّ ،إال إذا أَثبَت غري ذلك.
جيري التعامل معه كمن ارتكب خمالفة َوفْق هذه ّ
همات اليت تُلقى على عاتق الطالب ،إن
1.3.5
كل عمليّة ّ
غش أخرى يف الدراسة ،أو االمتحاانت ،أو التمارين أو الوظائف أو ال َـم ّ
ّ
ارتُ ِكبت خطّيًّا أو يف إطار امتحان /اختبار أو م ٍ
آخر على ارتكاب
همة ما تـُ ْعَرض شفهيًّا أو بطريقة أخرى ،مبا يف ذلك مساعدةُ َ
َ ّ
فعلة كهذه.
 1.3.6اإلخالل ابملرسومات أو التعليمات اليت تتطرق الستخدام ُمع ّدات َو/أو منشآت الكلّيّة اليت تقع حبوزهتا ،أو جيري استخدامها
كل منشأة أخرى.
من قِبلها ْ
وابْسها ،مبا يف ذلك القاعات ،وغرف التدريس والتدريب ،ومساكن الطلبة ،واملكاتب ،و ّ
التصرف َوفقها يف الكلّيّة ،مبا
 1.3.7اإلخالل ،أو عدم تنفيذ ،أو عدم احملافظة على تعليمات َو/أو توجيهات َو/أو أنظمة أمان جيب ّ
ضرر أم مل يـَْنجم.
يشمل استخدام ومعاجلة وحيازة عتاد ،ومو ّاد ،ومنشآت وممتلكات أخرى اتبعة للكلّيّة وآلخرين ،سواءٌ أ َََنَ َم ٌ

سهوا ،مبمتلكات الكلّيّة ،مبا يف ذلك الكتب والعتاد واحلواسيب والصفوف ،والقاعات ،وغرف التدريس
 1.3.8إحلاق الضررُّ ،
تعم ًدا أو ً
كل مساحة مفتوحة.
كل منشأة أخرى و ّ
والتمرين ،واملساكن ،و ّ
يتوخى
 1.3.9إحلاق الضرر ُّ
تعم ًدا ،أو عن طريق اإلمهال ،مبمتلكات الكلّيّة أو مبمتلكات تُ َ
ستخدم الحتياجاهتا ،مبا يف ذلك استخدام ال ّ
احلذر ،واإلخالل بتعليمات السالمة واألمان أو تعليمات أخرى.
 1.3.10إحلاق الضرر جبودة البيئة يف حيّز منشآت الكلّيّة أو يف مكان آخر خالل مكوث الطالب فيها أو خالل استخدامها يف إطار
نشاطه كطالب يف الكلّيّة.
 1.3.11اإلخالل بِنِيّة مبيَّتة ابلنظام السليم يف الكلّيّة وإدارهتا السليمة.
(الكالمي َو/أو البدينّ) ،سواء أكان قد ارتُ ِكب يف حيّز الكلّيّة أَم على مقربة منها؛ سواء جرى ارتكابه
يتضمن العنف
 1.3.12سلوك ّ
ّ
ض ّد الكلّيّة وعامليها وحماضريها وطَلَبتها أو ض ّد أطراف اثلثة.
يتضمن انتها ًكا لكرامة حماضري أو عاملي الكلّيّة أو طلبة آخرين ،أو مضايقتهم يف إشغال وظيفتهم ،إن جرى تنفيذ ذلك
 1.3.13سلوك ّ
أي مكان آخر
املتضررين كمحاضرين أو كعاملني ،سواء َ
أجرى ارتكاب ذلك يف حيّز الكلّيّة أ َْم يف ّ
يف سياق مكانة َو/أو وظيفة ّ
مكث الطالب فيه بكونه طالبًا يف الكلّيّة.
ِ
مدرسي الكلّيّة وعامليها وطَلَبتها.
التحريض على خلفيّة الدين أو اجلنس أو العرق ض ّد ّ
أي تنظُّم للتظاهر أو إجراء
أي نشاط
 1.3.14نشاط
سياسي يش ّكل حتر ً
سياسي آخر ،أو ّ
يضا ض ّد الدولة أو ض ّد حركة أخرى ،أو ّ
ّ
ّ
مظاهرات على خلفيّة سياسيّة أو غري سياسيّة يف مناطق الكلّيّة أو على مقربة منها ،وذلك دون احلصول على تصديق خطّ ّي
ُم ْسبَق من قِبَل إدارة الكلّيّة.

 1.3.15اإلدالء بشهادة زور ،أو إخفاء حقائق خالل التداول أمام سلطات السلوك ،أو عدم االنصياع لسلطات السلوك أو االمتناع عن
توجهها.
الظهور أمام سلطات السلوك بناء على ُّ
اجلنسي.1998 ،
التحرش
التحرش
1.3.16
اجلنسي َو/أو املضايقة كما جرى تعريفهما يف قانون مكافحة ّ
ّ
ّ
ّ

كل سلوك من قِبَل الطالب يف الكلّيّة من شأنه أن يش ّكل خمالفة جنائيّة حبسب قانون العقوابت التابع لدولة إسرائيل ،وجرى
ّ 1.3.17
ارتكابه بكونه طالبًا يف الكلّيّة.
حض -من خالل الفعل أو التقاعس -على سلوك يش ّكل خمالفة سلوكية.
كل حماولة أو مساعدة أو ّ
ّ 1.3.18

2.1

عقوابت
ِ
ِ
أكثر من بني العقوابت التالية:
تُـ ْلقى على الطالب الذي أُدين بذنب خمالَفة سلوك عقوبةٌ واحدةٌ أو ُ

2.1.1
2.1.2

الشخصي.
مبلف الطالب
توبيخ أو توبيخ حاد خطّيًّا يـُْرفَق ّ
ّ
أحلق الضرر مبمتلكاته ،وتستطيع (جلنة السلوك)
ضررا بدنيًّا أو َ
إلزام الطالب ابالعتذار لشخص قام ابنتهاك كرامته أو أحلق به ً
حتديد شكل االعتذار وحمتواه.

ِ
احلق يف احلصول عليها لفرتة معيّنة ،أو عدم
ئي) لتخفيض يف قسط التعليم ،أو جائزة تعليميّة أو منحة ،أو إلغاء ّ
 2.1.3إلغاء (كامل أو جز ّ
بتاات.
احلصول عليها ً
2.1.4

مؤسسات
تطوع على الطالب هدفُها
العمل لصاحل اجلمهور .جيري تنفيذ ُّ
فرض ساعات ُّ
مؤسسة تُ ْد َرج يف قائمة ّ
التطوع يف ّ
ُ
يتطوع
يعرضها املسؤول عن السلوك .وابتغاءَ قطع ّ
الشك ابليقنيّ ،
التطوع يف ّ
املؤسسة اليت ّ
نوضح أ ّن الطالب ال يستطيع تنفيذ ّ
فيها من أجل احل صول على منحة ،أو استبدال الساعات اليت قام بتنفيذها لغرض احلصول على املنحة بساعات تنفيذ العقوبة.

2.1.5

موضوع
إلغاء امتحان أو وظيفة أو مترين ،أو فرض وظيفة أو وظائف إضافيّة عالوة على الواجبات األكادمييّة املفروضة عليه يف
ٍ
الغش يف امتحان أو وظيفة ،يلغى االمتحان
ُحت ّدده اللجنةّ .
نوضح هبذا أنّه يف مجيع احلاالت اليت حتصل فيها إدانة ابرتكاب خمالفة ّ
أبي عقوبة قد تُـ ْفَرض على الطالب على ضوء اإلدانة.
وتلغى الوظيفة ،وذلك دون املساس ّ

ٍ
ٍ
حق احلصول على شهادة أو مصادقة
 2.1.6إلغاء حقوق أو اعرتاف ابلتحصيل يف التعليم ،مبا يشمل إلغاء َمساق (كورس) ،وسحب ّ
تشري إىل هذا التعليم.
2.1.7

ئي أو الكامل ،ومبا يشمل اإلبعاد من منشآت
إبعاد الطالب من الكلّيّة ،مبا يف ذلك اإلبعاد البدينّ َو/أو
األكادميي اجلز ّ
ّ
الكلّيّة ،مجيعها أو بعض منهاَ ،و/أو منع استخدام َو/أو حظر املشاركة يف التعليم واالمتحاانت .كما ذُكِر آن ًفا ،ميكن هلذا اإلبعاد
واتما .ال جيري
شامال ًّ
الشك ابليقني ،وإذا مل يُ ْذ َكر غري ذلك ،فإ ّن إبعاد الطالب يكون ً
دائما .ومن أجل قطع ّ
أن يكون مؤقّـتًا أو ً
احتساب املساقات ابستثناء تلك اليت أهناها الطالب إىل حني احلصول على رسالة قرار جلنة السلوك.

ٍ
ئي" ،مع وقف التنفيذ" ،وقد تكون دائمة
 2.1.8العقوبة اليت تُ َ
فرض على الطالب قد تكون كلّها أو جزء منها ،على حنو كامل أو جز ّ
صدر
كل ذلك َوفْق االعتبارات احلصريّة لدى سلطة السلوك املالئمة .تصبح العقوبة سارية منذ اللحظة اليت يَ ْ
أو لفرتات حم ّددة ،و ّ
فيها بالغ حوهلا للم ّد َعى عليه الذي جرت إدانته ،ابستثناء عقوبة "مع وقف التنفيذ" اليت تصبح سارية ابتداءً من يوم ّاّتاذ
القرار.

خاضعا العتبارات سلطات السلوك املعنيّة ،ويف مجيع احلاالت ال ينتقص تنفيذ
 2.1.9تنفيذ عقوبة كانت "مع وقف التنفيذ" يكون
ً
العقوبة املذكورة من فرض عقوابت إضافيّة.

خمالَفات تغرمي مايل ،وإلزام بتسديد التعويضات

3.1

يف هذا الفصل يكون للمصطلحات التالية املعىن التايل:
3.1.1
أ.

كل خمالَفة تضيفها جلنة السلوك.
كل واحدة من املخالَفات التالية و ّ
"خمالَفة تغرمي مايل" – ّ
العامة ،1983 ،أو خبالف تعليمات الكلّيّة املتعلّقة ابملناطق
التدخني خبالف تعليمات قانون حتديد التدخني يف األماكن ّ
اليت يُسمح فيها ابلتدخني.
أي مكان آخر ُح ِظر
استخدام اهلاتف الن ّقال يف املكتبة ويف غرف التدريس خالل إجراء نشاط
أكادميي داخلها ،أو يف ّ
ّ

ب.

فيه استخدام اهلواتف الن ّقالة َوفق تعليمات الكلّيّة.
ِ
تناول الطعام أو الشراب َوفْق تعليمات
تناول الطعام أو الشراب يف املكتبة ،ويف غرف التدريس ،أو يف ّ
أي مكان آخر ُحظر فيه ُ
ُ

جـ.
الكلّيّة.

د .اإلخالل بتعليمات الكوروان.
3.1.2

يفصل يف ما يلي:
املسؤول َوفْق هذا البند هو على حن ِو ما َّ

ابلنسبة للبند الصغري  3.1.1أ ،ب ،جـ ،د -ضابط أمن يف الكلّيّة يتقلّد شارة تعريفيّة ،ومن ِظّمون يتقلّدون شارات تعريفيّة ،وجرى
تـخـويلهم للقيام بذلك من قِبَل الكلّيّة ،ابستثناء خمالفات َوفْق هذه البنود اليت ارتُكِبت يف منطقة املكتبة.
ابلنسبة للبند الصغري  3.1.1ب ،جـ ،د ،يف ما يتعلّق مبخالفات ارتُكِبت يف املكتبة فقط -مديرة املكتبة.
ابلنسبة للبند الصغري " ،3.1.1ب " َو "د" ،يف ما يتعلّق مبخالفات ارتُ ِكبت خالل امتحان فقط -مراقِب االمتحان َو/أو
املسؤول عن املراقِبني.
 3.1.3أُ .حت ِّدد جلنة السلوك بني حني وآخر خمالفات سلوك جيري تعريفها كمخالَفات غرامة.
شيكال .للَجنة السلوك صالحيَة تغيري أو حتديث قيمة الغرامة.
ب .الغرامة بسبب ارتكاب خمالَفة غرامة يبلغ مقدارها ً 75
3.1.4

إذا توافر لدى املسؤول سبب معقول لالفرتاض أ ّن الطالب قد ارتكب خمالفة غرامة ،جيوز له عندها تسليم الطالب إبالغًا بدفع
تفصل فيها املخالَفة وموعد ارتكاهبا ،ومبلغ الغرامة احملدَّدة ،وتفاصيل
غرامة .على اإلبالغ أن يكون على شكل استمارة حم ّددة َّ
وحق الطالب يف التقاضي أمام جلنة السلوك.
املسؤولّ ،

3.1.5

يف حال رغب الطالب ابالستئناف على قرار جلنة السلوك يستطيع القيام بذلك خالل اسبوعني من موعد ارتكاب املخالفة.

الطالب امل ّد ِعي عن رغبته يف التقاضي أمام املسؤول عن السلوك يف الوقت احمل ّدد ،يُنظَر إليه كمن اعرتف ابرتكاب
 3.1.6إذا مل يبلِّغ
ُ
ت إدانته.
وجَر ْ
خمالفة الغرامة أمام املسؤول عن السلوك َ
وحت َّم َل العقوبة.
 3.1.7الطالب الذي س ّدد الغرامة جيري التعامل معه َك َمن اعرتف ابرتكاب خمالفة الغرامة أمام املسؤول عن السلوكَ ،
3.1.8

الطالب امل ّد ِعي يف املوقت احملدَّد عن رغبته ابلتقاضي أمام املسؤول عن السلوك ،ومل يس ّدد الغرامة ،يُنظَر إىل الغرامة
إذا مل يبلِّغ
ُ
كديْن للطالب جتاه الكلّيّة.
كعقوبة فُ ِرضت من قِبَل املسؤول عن السلوك و َ

3.1.9

ِ
تبني أ ّن الطالب مذنب يف خمالَفات سلوك ،وعلى ضوء ارتكاب املخالَفة َحلِ َق ابلكلّيّة ضرر
عالوة على ما ذُكر أعاله ،إذا ّ
املايل للكلّيّة بنسبة ال تتجاوز الضرر الذي حلِ َق ابلكلّيّة على ضوء املخالفة،
ّ
ماد ّ
ي ،جيور للجنة السلوك إلزامه بدفع التعويض ّ
بدال منها.
فرض عليه أو ً
كل ذلك ابإلضافة إىل ّ
أي عقوبة قد تُ َ
و ّ

4.1
4.1.1

إجراءات تقدمي شكوى
ِ
لحق هبا املو ّاد ذات الصلة ،إن
تُقدَّم الشكوى حول ارتكاب خمالَفة سلوك خطّيًّا من قبَل م ّد ٍع للمسؤول عن السلوك وتُ َ
ُوِجدت هذه.

 4.1.2جيوز للمسؤول عن السلوك أن يطلب من امل ّدعي شروحات وتوضيحات ،وكذلك مستندات وقرائن أخرى.
4.1.3

أتديب،
إذا علم املسؤول عن السلوك أبنّه مثّة ارتكاب على ما يبدو ملخالَفة سلوك ،يستطيع ّاّتاذ قرار بنفسه ابفتتاح إجراء ّ
وإ ْن مل تُقدَّم شكوى.

4.1.4

يستطيع رئيس جلنة السلوك ّاّتاذ قرارات مرحليّة ،منها -على سبيل املثال ال احلصر :-أتجيل فحص امتحان؛ إيقاف الدراسة؛
حّت
هنائي بشأن الشكوى أو ّ
حظر استخدام منشآت الكلّيّة وما شابه .هذه القرارات املرحليّة تكون سارية إىل حني إصدار قرار ّ
املرحلي بعد أن م ّكن رئيس جلنة السلوك
آخر على حن ِو ما حي ِّدده رئيس جلنة السلوك .إذا أمكن األمر ،جيري إصدار احلكم
موعد َ
ّ

ِ
املرحلي.
للمعْنـ َونني املعنيّني إبصدار القرار
ترسل نُ َسخ من القرار
املرحلي للم ّد َعى عليه ،وللم ّدعي و َ
الطالب من إْساع ّادعاءاتهَ .
ّ
ّ
4.1.5

توصل املسؤول عن السلوك إىل قرار أب ّن الشكوى ال تستند إىل احلقائق ،أو أنّه ال مكان للشروع يف ّاّتاذ إجراءات
إذا ّ
اتما ،ويبلغ امل ّد ِع َي هبذا األمر .إذا رفض املسؤول عن السلوك الشكوى
فضا ًّ
أتديبيّة ،جيوز له عندها إصدار أمر برفض الشكوى ر ً
حق االستئناف.
رفضا ًّ
ً
اتما ،فسيكون قراره هذا هنائيًّا ،دون توافر ّ

4.1.6

يقرر ما
إذا ّقرر املسؤول عن السلوك أنّه مثّة ما يستدعي املصادقة على الشروع يف إجراءات أتديبيّة ض ّد الطالب ،فعند ذاك ّ
إذا كانت املداولة ستجري أمامه بوصفه َّ
وحيدا" أو أمام جلنة السلوك .جيري فحص واستبيان الشكوى َوفق إجراءات
"حمك ًما ً
أجرى التداول حول الشكوى أمامه أ َْم أمام جلنة السلوك.
التداول على حن ِو ما هو َّ
مفصل يف البند  ،5.1سواء َ

ِ
ومعْنـ َونني
كل من امل ّد َعى عليه وامل ّدعي ،وأعضاء جلنة السلوكَ ،
 4.1.7يرسل املسؤول عن السلوك دعوة للتداول أمام جلنة السلوك ل ّ
آخرين ميتّون بِ ِ
صلة ملوضوع الشكوى .ال جيري حتديد موعد التداول قبل سبعة (ّ )7أايم من اتريخ إرسال البالغ املذكور.
يرسل االستدعاء للتداول أمام املسؤول عن السلوك ،وجلنة السلوك ،وجلنة االستئناف ،ومجيع القرارات اليت تتّخذها هذه األطراف،
4.1.8
َ
نصيّة قصرية للهاتف الن ّقال.
للجهات املعنيّة بواسطة الربيد اإللكرتوينَّ ،و/أو بواسطة رسالة ّ
4.1.9

يشغل امل ّد ِعي وظيفته كم ّدع خالل جلسة االستئناف يف جلنة السلوك ،وكذلك يف جلنة االستئناف .ميكن للطالب الذي أُ ِ
خضع
التأديب يف جلنة السلوك وجلنة االستئناف من قِبَل شخص ينوب عنه .يف هذا
للمحاكمة السلوكية أن يكون ممث ًَّال يف اإلجراء
ّ
الشأن ،ميكن ملن ينوب عنه أن يكون حماميًا.

 4.1.10يستطيع امل ّدعي االستعانة مبستشار قانوينّ لغرض حتضري الدعوة جللسة التداول ،وكذلك خالل استعداداته للجلسة .ميكن ملن
ينوب عنه أن يكون حماميًا.
5.1

إجراءات التداول

لكن عدم التئام جلنة السلوك يف
 5.1.1يبحث املسؤول عن السلوك أو جلنة السلوك يف الشكوى خالل ً 60
يوما منذ يوم استالمها ّ ،
املوعد املذكور أعاله ال يش ّكل ذريعة إللغاء جلساهتا .يف احلاالت املستعجلة (وكذلك حبسب خطورة املخالفات) ،سيُب َذل جهد
إلجراء النقاش مب ّكًرا قدر املستطاع.
أتجيال ملوعد التداول َّ
خاصة ،وجيوز للمسؤول عن السلوك االستجابة هلذا الطلب.
 5.1.2جيوز للم ّد َعى عليه أن يطلب ً
احملدد ألسباب ّ
َْ 5.1.3حيضر جلسةَ التداول أعضاءُ اللجنة ،وامل ّد ِعي ،وامل ّد َعى عليه ،وكذلك مستشار قانوينّ عند احلاجة .جيري تسجيل اجللسة صوتيًّا
أهم ما جاء يف النقاش وقر َار اللجنة .تُـتّ َخذ قرارات اللجنة ابألغلبيّة ،وإذا تساوت األصوات
أو خطّيًّا ،ويـُ ْعَرض برتوكول يوثّق َّ
يكون احلسم لصوت رئيس اللجنة.
5.1.4

يستطيع املسؤول عن السلوك وجلنة السلوك العمل َوفْق اعتباراهتم من أجل الوصول إىل كبد احلقيقة ،وال خيضعون لتقييدات
آخر .تستطيع جلنة السلوك ّاّتاذ قرار ابألغلبيّة يف مجيع املواضيع
ُّ
ائي َ
مردها إىل ترتيبات القانون أو أحكام القرائن أو ّ
أي قانون إجر ّ
اليت تُطرح عليها.

املادة  5.1.4أعاله ،يستطيع املسؤول عن السلوك فحص واستيضاح الشكوى وإدارة املداولة
 5.1.5دون املساس بعموميّة ما ورد يف ّ
كل ما يـَ ْعلمه
كل شخص كي يق ّدم إفادة بشأن ّ
بكل طريقة تبدو له عادلة وانجعة ،مبا يف ذلك فحص تفاصيل إضافيّة واستدعاء ّ
ّ
عن املوضوع .ودون املساس بعموميّة ما ذُكِر أعالهَ ،يوضَّح أ ّن احلصول على موقف األطراف خطّيًّا وابملستندات ميكن له أن
عترب استماعًا لألطراف املعنيّة.
يُ َ
5.1.6

املادة  ،5.1.5تستطيع األطراف ،بعد احلصول على مصادقة رئيس جلنة السلوك ،استدعاء شهود من
مبقتضى ما ورد يف ّ
قِبلها للمثول أمام جلنة السلوك.

املادة  5.1.5أعاله إىل املسؤول عن السلوك ،وذلك يف موعد أقصاه ما قبل موعد
 5.1.7يقدَّم طلب استدعاء شهود كما ورد يف ّ
جلسة التداول اليت ُح ِّددت يف جلنة السلوك خبمسة ّأايم.
مفصل أدانه .على الرغم من ذلك ،جيوز للجنة السلوك اخلروج عن هذا الرتتيب لألمور َوفْق
 5.1.8إجراءات التداول تدار َوفْق ما هو َّ
اعتباراهتا ،وال يش ّكل األمر خرقًا للتداول.
االهتام.
بنود ّ
أ .يقرأ املسؤول عن السلوك للم ّد َعى عليه َ
(ووفق القرار بشأن
تفاصيل الشكوى واحلدث الذي يش ّكل
ب .يـَ ْعرض امل ّد ِعي إبجيا ٍز
موضوع ّ
َ
االهتام ،وإذا استدعت احلاجة َ
َ
املضاد.
حق االستجواب
هذا األمر) يَستجوب
الشهود الذين من طرفه (إن ُوِجد شهود كهؤالء) .للم ّد َعى عليه ُّ
ّ
َ
جـ .جييب امل ّد َعى عليه على التهمة ،ويعرض ّادعاءاته والشهود الذين من طرفه (إن ُوِجد شهود كهؤالء) .يف هذه املرحلة ،جبوز
ِ
االدعاءُ يف مسألة العقوبة.
للم ّدعي ّ
 5.1.9جيوز للمسؤول عن السلوك وجلنة السلوك ،حسب املطروح ،االستعانةَ ابستشارة قانونيّة.
ِ
ٍ
تبني من احلقائق والقرائن اليت تثبّتت أمامها أنّه
 5.1.10تستطيع جلنة السلوك إدانة م ّد ًعى عليه مبخالفة غ ِري تلك اليت ُّاهتم ابرتكاهبا ،إذا ّ
ارتكبها ،شريطة أن ُمينح امل ّد َعى عليه فرصةً معقولةً للدفاع عن نفسه خبصوص هذه املخالَفة.
5.1.11

ّتوف ملموس
ال حيضر عضو يف جلنة السلوك ،أو م ّد ٍع أو مستشار قانوينّ يف جلسة تداول يف اللجنة يف احلالة اليت تولّد فيها ّ
تضارب املصاحل يف إدارة اإلجراء اللذان قد يصال ح ّد عدم إحقاق العدل ،مبا يف ذلك
(وفْق تقديرات موضوعيّة) من التحيّز أو ُ
َ
ِ
بديل
توافر مصلحة ملموسة ابإلجراء
التأديب أو بنتائجه .يف هذه احلالةَّ ،
يعني من قبَل رئيس اجلامعة أو رئيس منظّمة الطلبة ٌ
ّ
املشاركة يف جلسة التداول.
للمسؤول الذي ال يستطيع َ

َّ
كل قرار للم ّد َعى عليه
كل قرار صادر (مبا يف ذلك القرارات املؤقّتة وقرارات أخرى) خطّيًّا ،وجيري تقدمي ِّ
مربراته .يسلم ّ
 5.1.12يقدَّم ّ
وللم ّد ِعي وألعضاء جلنة السلوك ،ولرئيس الكلّيّة ولعميد/ة الطلبة.

متأخًرا.
ساري املفعول بدءًا من يوم تسليمه للم ّد َعى عليهّ ،إال إذا ّقرر املسؤول عن السلوك ً
موعدا ّ
 5.1.13يصبح القرار َ
5.1.14

إذا مل ميَْثل امل ّد َعى عليه أمام املسؤول عن السلوك أو أمام جلنة السلوك أو جلنة االستئناف ،يف املوعد احملدَّد جللسة التداول
وبدون سبب معقول ،جيوز للمسؤول عن السلوك أو جلنة السلوك أو جلنة االستئناف إجراءَ التداول بغيابه ،شريطة القيام إبجراء
معقول كي حيصل امل ّد َعى عليه على بالغ بشأن موعد التداول ،خطّيًّا أو بطريقة أخرى.

ِ
الزمين واملواعيد أعاله شريطة التدقيق يف مسألة توصيل
 5.1.15للمسؤول عن السلوك وللجنة السلوك صالحيَةٌ لتقليص أو متديد النطاق ّ
االستدعاءات للتداول واملستنَدات األخرى وتوثيقها.
ئي لقرار احلكم الصادر من قِبل جلنة
 5.1.16جيوز للمسؤول عن السلوكَ ،وفْـ ًقا العتباراته احلصريّة واملطْلَقة ،أتخري التنفيذ الكامل أو اجلز ّ
السلوك ،إىل حني التداول واحلسم يف االستئناف من قِبَل جلنة االستئنافات ،إذا قُ ّدم له طلب خطّ ّي يف هذا الشأن .ميكن لطلب

حّت انتهاء
حّت االنتهاء من التداول بشأن االستئناف ،أو ّ
كل وقت ،بدءًا من موعد إصدار قرار جلنة السلوك ّ
كهذا أن يقدَّم يف ّ
املتأخر من بينهما.
موعد تقدمي االستئناف ،حبسب ّ
هنائي وغري قابل للطعن ،وجيري تقدميه خالل ّ 7أايم منذ يوم تقدمي الطلب
قرار املسؤول عن السلوك حول طلب أتجيل التنفيذ ّ
مربرات.
للمسؤول .ميكن هلذا القرار أن يَ ْ
صدر دون تقدمي ِّ
العقوبة اليت أ ُِجل تنفيذها كما ذُكِر أعالهِ ،
رجعي من موعد اإلبالغ عنها للطالب
ّ
ُ
ورفض االستئناف الذي قُ ّدم حوهلا ،تسري أبثر ّ
أي نشاط آخر ن ّفذه الطالب يف
َوفْق البند  5.1.11الوارد أعاله .يف هذه احلالة ،ال يُ َ
عرتف ابلدراسة واالمتحاانت وال َـم َه ّمات و ّ
فرتة التأخري ،واليت تتناقض مع العقوبة اليت فُ ِرضت عليه.
 5.1.17تقع مسؤوليّة إنفاذ قرارات جلنة السلوك أو جلنة االستئناف على املسؤول عن السلوك.
5.1.18

اجب تنفيذ قرارات املسؤول عن السلوك ،وجلنة السلوك ،وجلنة
يقع على سلطات الكلّيّة ،وحماضريها وعامليها ،و ُ
املساعدة على حتقيقها ابلكامل.
االستئناف حبذافريها ،و َ

6.1

منظَّمة الطلبة

بعامةُ ،مينع الطالب الذي ثبت أنّه مذنب يف ارتكاب خمالفة سلوك والعقوبة اليت فُ ِرضت عليه تتجاوز التحذير أو التوبيخُ ،مينع
6.1.1
ّ
ألي وظيفة يف انتخاابت منظَّمة الطلبة.
من الرت ّشح ّ
ُ 6.2.1حتظَر على مندوب طلبة يشغل وظيفته وجرت إدانته مبخالفة أتديبيّة كانت العقوبة عليها أخطر من التحذير أو التوبيخُ ،حتظَر
مندواب للطلبة.
عليه مواصلةُ ممارسة وظيفته ً

7.1

إجراءات االستئناف

 7.1.1تُناقِش جلنة االستئناف االستئنافات اليت تقدَّم هلا ض ّد قرارات املسؤول عن السلوك أو جلنة السلوك (يف ما يلي :االستئناف).
ميكن تقدمي االستئناف من قِبَل الطالب أو امل ّد ِعي.
ِ
عترب القرار
يوما من اتريخ تسليم املستأنف القرار الذي يش ّكل موضوع االستئناف .يُ َ
 7.1.2يقدَّم االستئناف خالل م ّدة ال تتجاوز ً 15
الذي صدر حبضور املستأنِف قر ًارا جرى تسليمه له .يقدَّم االستئناف يف مكتب رئيس الكلّيّة خطّيًّا ،وتُ ْد َرج فيه ِّ
مسوغات
االستئناف ابلتفصيل.
ِ
يوما من اتريخ استالم االستئناف .عدم التئام جلنة االستئناف يف املوعد احملدَّد
االستئناف
 7.1.3تناقِش جلنة
َ
االستئناف خالل ً 45
ِ
ِ
ف
أعاله ال يش ّكل ذريعة إللغاء اجللسة .حي ِّدد رئيس جلنة االستئناف ً
موعدا لالستماع إىل االستئناف ،ويـُْبلغ هبذا األمر املستأن َ
الرد وأطرافًا أخرى (إن كانت هناك أطراف كهذه).
حق ّ
وصاحب ّ
َ
تتطرق إىل ترتيبات التداول أمام جلنة السلوك ،مبا يف ذلك التعليمات بشأن القرار ،تسري على جلنة االستئناف
 7.1.4التعليمات اليت ّ
ِ
املستوجبة.
أيضا ،مع مراعاة التغيريات
ً
حجة معقولة ،أو أنّه ال مكان لفتح تداول بشأن
 5.1.7إذا ّ
توصل رئيس جلنة االستئناف إىل قرار أب ّن طلب االستئناف ال يستند إىل ّ
ِ
االستئناف
قاطعا ،ويبلّغ املستأنِف بذلك خطّيًّا .إذا رفض رئيس جلنة
االستئناف ،جيوز له إصدار أمر برفض االستئناف ر ً
فضا ً
املتداولة.
حق االستئناف
َ
االستئناف ر ً
قاطعا ،يكون قراره هنائيًّا ،بدون توافر ّ
فضا ً
اإلضايف يف احلالة َ
ّ
 7.1.6يف مجيع احلاالت ،يقتصر االستئناف على فحص النتائج واالستنتاجات اليت خرجت هبا جلنة السلوك أو خرج هبا املسؤول عن
السلوك ،وال يُسمح للمستأنِف أن يعرض قرائن أو ّادعاءات جديدةّ ،إال إذا مل تكن تلك معلومة خالل التداول ،أو ّأهنا حصلت
خاصة تستوجب السماح بعرضها لدوافع حتقيق العدالة.
بعد موعد التداول ،أو أ ّن جلنة االستئناف ارأتت أ ْن مثّة حيثيّات ّ
خاصة ،حنو ظهور عيب يتناول
 7.1.7يف مجيع احلاالت ،ال ّ
تتدخل جلنة االستئناف يف نتائج واستنتاجات جلنة السلوكّ ،إال لدوافع ّ
جذور مسألة معيّنة –على سبيل املثال ،-أو قرار ال يستند –يف ظاهره-إىل قرائن متينة.
 7.1.8للجنة االستئناف صالحيَة قبول استئناف ،كلّه أو جزء منه ،وحتديد العقوبة أو تقليصها أو زايدهتا ،أو استبداهلا بعقوبة أخرى أو
رفض االستئناف ،وكذلك إدانة املستأنِف مبخالَفة خمتلفة.
7.1.9

وتعادل (عدم توافر األغلبيّة) يف مواقف أعضائها ،عندها
يف حال نشوب خالف يف الرأي بني أعضاء جلنة االستئنافُ ،
يكون احلسم لصوت رئيس اللجنة.

8.1

مداوالت مغلقة ونشر نتائج اإلجراءات

 8.1.1تُ ْس َمع املداوالت أمام املسؤول عن السلوك وأمام جلنة السلوك وجلنة االستئناف خلف أبواب مغلقةّ ،إال إذا أمرت السلطة اليت
ُجترى املداولة أمامها ابعتماد طريقة غري هذه ،بطلب من أحد األطراف.
 8.1.2قرارات جلنة السلوك وجلنة االستئناف تـُتّ َخذ يف إطار أعضاء اللجنة فقط ،حبضور مستشار قانوينّ إذا ُوِجد أنّه من املناسب
حضوره.
8.1.3

ٍ
ٍ
ئي،
القرار الذي جتد السلطات القضائيّة أنّه مثّة أمهّيّة لنشره تقوم هي إبصدار األوامر بنشره ،على حنو كامل أو على حنو جز ّ
ِ
طي الكتمان.
ومجيع التفاصيل اليت تـُ ْفصح عن ُه ّ
شريطة أن تبقى أْساءُ امل ّد َعى عليهم ُ
وايهتم ّ

9.1
1.9.1

احملافَظة على الصالحيَات
ال تُلغى صالحيَة املسؤول عن السلوك ،وجلنة السلوك وجلنة االستئناف للتداول حول خمالفة السلوك واحلكْم فيه ،بسبب
تنفيذ إجراءات جنائيّة يف احملكمة ض ّد الطالب ،أم بعد إصدار حكْم يف هذه اإلجراءات.
دون املساس مبا ذُكِر أعاله ،إذا ُِّ
اّتذت إجراءات جنائيّة ض ّد الطالب ،جيوز للمسؤول عن السلوك وجلنة السلوك وجلنة االستئناف
أتجيل املداوالت إىل حني إمتام هذه اإلجراءاتَ ،و/أو ّاّتاذُ قرار إبلغاء التداول بشأن الشكوى.
ُ
التحرشات اجلنسيّة واملضايَقة وفق نظام
كل ما ذُكِر يف هذا النظام
الداخلي ال ينتهك صالحيَات َّ
املفوضة املسؤولة عن مكافحة ّ
ّ
ّ
داخلي يتناول هذا املوضوع.

10.1

وس َراين اإلجراءات
متديد مواعيد َ

الداخلي.
كل موعد جرى حتديده يف هذا النظام
 10.1.1املسؤول عن السلوك أو رئيس جلنة االستئنافاتَ ،وفق َ
املقتضى ،يستطيع متديد ّ
ّ
10.1.2

يف مجيع احلاالت ،اخلروج عن املوعد َّ
آخر ،لن يكون
احملدد يف هذا النظام
ائي َ
الداخلي ،أو ّ
أي عوار (عيب) إجر ّ
ّ
سببًا يف إلغاء اإلجراء.

