
 

 

 دليل الطالب الدوليين لحرية التعبير داخل حرم الكليات األمريكية

 هي اإلجراءات القانونية الواجبة في الحرم الجامعي؟ وما سبب أهميتها؟

وال تقل أهميتها في الحرم الجامعي عن أهميتها خارجه. إذا  -تعني اإلجراءات القانونية الواجبة ببساطة إجراًء عادالً 

واجهت إجراءات تأديبية مشددة في الكلية أو الجامعة، فلست وحدك. يجري محاكمة اآلالف من الطالب في جلسات 

االستماع في الحرم الجامعي كل عام، ويواجهون عقوبات تصل إلى الفصل المؤقت أو الفصل النهائي. وأسوأ ما في 

آليات تقصي الحقائق األساسية والضمانات اإلجرائية التي ذلك األمر أن جلسات الحرم الجامعي تفتقر غالبًا إلى أنواع 

  ينبغي أن يوفرها المجتمع الكريم.

أما أفضل ما في ذلك األمر فهو أن هناك الكثير مما يمكنك القيام به لضمان المزيد من اإلنصاف وحماية نفسك 
معي. فإذا كانت مدرستك تتعهد بهذه ضمانات مهمة ضرورية لجلسات االستماع في الحرم الجا 10ومستقبلك. فيما يلي 

اإلجراءات الضمانية، فتأكد من أنها تفي بهذه التعهدات. وإن لم تكن تتعهد، فدافع إلجراء تغييرات في السياسة بحيث 

 تقدم لك ولزمالئك هذه الضمانات في المستقبل.

 إليك ما يجب االنتباه إليه:

 قائل بأن صمت األشخاص يجب أال يُتخذ قرينة ضدهم.. قرينة واضحة للبراءة، بما في ذلك التصريح ال1

. إشعار خطي مناسب وفي الوقت المناسب للمزاعم قبل أي اجتماع مع محقق أو مسؤول يتوقع فيه من الطالب 2

اإلجابة عن األسئلة. يجب أن تتضمن المعلومات المقدمة وقت ومكان انتهاكات السياسة المزعومة، وبيان محدد 

 يُزعم انتهاكها وبأي أفعال، وقائمة باألشخاص الذين يُزعم تورطهم في هذه األفعال وتأثرهم بها.للسياسات التي 

. الوقت الكافي لإلعداد لجلسة استماع تأديبية سريعة ومعقولة. يجب أن يشمل اإلعداد الوصول إلى جميع األدلة 3

 الستخدامها في جلسة االستماع.

 ما في ذلك الحق في االعتراض على مكتشف الحقائق لتضارب المصالح.. الحق في تقصي الحقائق المحايد، ب4

كهيئة  -. الحق في جلسة استماع هادفة. ويشمل ذلك النظر في القضية من قبل شخص أو مجموعة من األشخاص 5

المؤسسة نموذج ، يجب أال تستخدم أيمميزة عن الشخص أو األشخاص الذين أجروا التحقيق ) -من الناحية المثالية 

 "محقق فردي"(.

 . الحق في تقديم جميع األدلة مباشرة إلى مكتشف الحقائق.6

. القدرة على استجواب الشهود، بمن فيهم صاحب الشكوى، في الوقت الفعلي، والرد على رواية أحداث الطرف 7

 اآلخر.

م )حسب تقدير الطالب وحده(، أثناء . المشاركة الفعالة للمستشار الذي اختاره الطالب بنفسه، بما في ذلك محا8

 التحقيق وفي جميع اإلجراءات، رسمية كانت أو غير رسمية.

 . الحق األصيل للمتهم في الطعن في النتيجة أو العقوبة.9

. شرط أن يتم التوصل إلى النتائج الواقعية التي تؤدي إلى الفصل النهائي من قبل لجنة باإلجماع أو أن تدعمها أدلة 10

 ومقنعة.واضحة 


