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 الجامعة العربية املفتوحة –تكافؤ الفرص واحترام التنوع  سياسة

 

نشئت الجامعة العربية املفتوحة لتوفر التعليم على أساس الكفاءة فقط، فهي تحترم حقوق املوظفين والطلبة 
ُ
أ

  والزوار وجميع من لهم صلة بالجامعة وتصون كرامتهم، وال تألو
ً
 لخلق بيئة عمل شاملة ومتنوعة اجتماعيا

ً
جهدا

 عن التمييز املجحف والتعصب وكافة اشكال املضايقات والترهيب.
ً
 بعيدا

ً
 وتعليميا

 

 الجامعة العربية املفتوحة -"تكافؤ الفرص واحترام التنوع"  سياسةبيان 

 

في اة البريطاني الصادر أو كة املتحدة بقانون املستلتزم الجامعة العربية املفتوحة كونها شريك للجامعة املفتوحة في اململ

ن يفسر ويطبق هذا القانون ضمن اإلطار القانوني لدول فروع الجامعة وضمن أي أحيث يتوجب  ،2010لعام ابريل 

االعتماد في دول فروع الجامعة، وعليه تلتزم الجامعة بالقضاء على التمييز على أساس العرق  احتياجات محلية يتطلبها

 . العمرية والفئة  قتصاديةواالة والعمل والطبقة االجتماعية والجنسية والدين والجنس والحمل واألمومة واالعاق

 مع القانون املذكور أعاله، تتبنى الجامعة سبعة فئات )خصائص 
ً
ع التمييز املجحف محمية( حيث يمنوتماشيا

 يذاء ضد هذه الفئات، وفيما يلي وصف لهذه الفئات: واملضايقات واإل 
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 العرق والجنسية -1

 للفرد(. يقصد بمصطلحات العرق والجنسية )القومية واللون والجنسية والعرق 

 بيض.أ أوملون  أوسود أن يكون الشخص أيشمل اللون على سبيل املثال  -

لى قبيلة معينة، وتعد إينتمى  أوسوداني  أومصري  أون يكون الشخص كويتي أتشتمل الجنسية على سبيل املثال  -

 فئة البدون )األشخاص بدون جنسية( ضمن هذه الفئة. 

 املضايقة أو اإل  أوتحظر الجامعة التمييز 
ً
ضد  أوطالب سابق(  أوراغب في التسجيل  أويذاء ضد أي طالب )مسجل حاليا

ضد أي زائر للجامعة على أساس العرق سواء أكان هذا  أوسابق(  أومحتمل توظيفه  أوموظف سواء كان )حالي  أي

 الشخص فعلي أم متصور.

 الدين  -2

 قصد بعبارة الدين: يُ 

 أوالدين )على سبيل املثال، اإلسالم، املسيحية، اليهودية، الهندوسية، الزرادشتية، البوذية(  -

 املذاهب الدينية )على سبيل املثال السني، الشيعي(  -

 يذاء ضد أي طالب أو اإل املضايقة  أوتحظر الجامعة التمييز 
ً
ضد أي موظف  أوسابق(  أوراغب في التسجيل  أو)حاليا

ضد أي زائر للجامعة على أساس الدين سواء أكان هذا الشخص فعلي  أوسابق(  أومحتمل توظيفه  أوسواء كان )حالي 

 أم متصور.

 

 

 الجنس -3
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"تكافؤ الفرص واحترام التنوع" للجامعة العربية املفتوحة ما  سياسةبين الجنسين في إطار  اةاو املسيقصد بمصطلح 

 يلي: 

 الحصول على التعليم األكاديمي بغض النظر عن الجنس.  أوفي الحصول على الوظيفة  اةاو املس -

بتوفير التعليم األكاديمي  في املعاملة )على سبيل املثال، الرواتب والترقيات( في مكان العمل وكل ما يرتبط اةاو املس -

 بغض النظر عن الجنس. 

 عدم التعرض للمضايقة والترهيب   -

 ضد أي طالب  االيذاء أواملضايقة  أوتحظر الجامعة التمييز 
ً
ضد  أوطالب سابق(  أوراغب في التسجيل  أو)مسجل حاليا

ضد أي زائر للجامعة على أساس الجنس سواء أكان هذا  أوسابق(  أومحتمل توظيفه  أوأي موظف سواء كان )حالي 

 الشخص فعلي أم متصور.

 اإلعاقة  -4

 املرأة من:  أويقصد بمصطلح اإلعاقة معاناة الرجل 

 بدونها.  أوعقلية سواء بعالمات واضحة خارجية  أوعاهة بدنية  أوإعاقة * 

* إعاقة لها أثر سلبي طويل األمد وجوهري على قدرتهم على أداء االعمال العادية، يشمل هذا التعريف املقعدين على 

تصلب املتعدد ال أوالسرطان  أوعسر القراءة  أوسكري  أوالذين يعانون من اكتئاب  أوكرس ي متحرك كوسيلة نقل لهم 

يروس االيدز االعاقات مثل التصلب املتعدد وف يروس االيدز )نقص املناعة البشرية(، وتبدأ حماية بعض ذوي أو ف

 عراض ظاهرة.  أوالسرطان عند التشخيص حتى ولو لم يكن هناك 

 االيذاء ضد أي طالب  أواملضايقة  أوتحظر الجامعة التمييز 
ً
ضد  أوطالب سابق(  أوراغب في التسجيل  أو)مسجل حاليا

زائرة للجامعة على أساس االعاقة  أوضد أي زائر  أوالسابقين(  أواملحتملين  أوموظفة سواء كان )الحاليين  أوأي موظف 

 سواء أكانت هذه الجماعات فعلية أم متصورة.
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 العمر  -5

طائفة محددة شخاص من نفس العمر واشخاص من لى فئة عمرية معينة والتي تشمل اإد بالعمر انتماء شخص ما يقص

 عمار. من األ 

 االيذاء ضد أي طالب  أواملضايقة  أوتحظر الجامعة التمييز 
ً
ضد  أوطالب سابق(  أوراغب في التسجيل  أو)مسجل حاليا

ضد أي زائر للجامعة على أساس العمر سواء أكانت هذه  أوالسابقين(  أواملحتملين  أوأي موظف سواء كان )الحاليين 

لن ترفض أي شخص ذو  الجماعات فعلية أم متصورة، ويقصد بذلك على سبيل املثال ان الجامعة العربية املفتوحة

 متصور.  أولى فئة عمرية معينة سواء اكان هذا الشخص فعلي إ لى التوظيف على أساس انتمائهإكفاءة يتقدم 

 االقتصادية أو ة الخاصة على أساس الطبقة االجتماعية املعامل. 6

 أواملعاملة التفضيلية ملوظفين حاليين  أوالتوظيف في الجامعة  أويقصد بهذا املعاملة التفضيلية للمتقدمين للقبول 

 االقتصادية. أوالسياسية  أوخلفيتهم االجتماعية  أوطالب على أساس صلة القرابة 

)مسجل أي طالب  أوالتوظيف فيها،  أوااليذاء ضد أي متقدم للقبول في الجامعة  أواملضايقة  أوتحظر الجامعة التمييز 

 
ً
ضد أي  أوالسابقين(  أواملحتملين  أوضد أي موظف سواء كان )الحاليين  أوطالب سابق(  أوراغب في التسجيل  أوحاليا

 إلجامعة على أساس انهم ال ينتمون زائر ل
ً
.  أولى فئة مميزة اجتماعيا

ً
 اقتصاديا

 

 

 الحمل واألمومة -7

 

 أواملضايقة  أوتحظر الجامعة التمييز يقصد بالحمل النساء الحوامل بينما االمومة هي فترة العشرة أسابيع بعد الوالدة. 

 االيذاء ضد أي طالبة 
ً
 أوضد أي موظفة سواء كن )الحاليات  أوطالبة سابق(  أوراغبة في التسجيل  أو)مسجلة حاليا
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ضد أي زائرة للجامعة بسبب الحمل واألمومة، ويقصد بهذا على سبيل املثال انه لن تستبعد  أوالسابقات(  أواملحتمالت 

 على سبيل  أووظيفة في الجامعة وذلك بسبب حملها  أوأي متقدمة لبرنامج أكاديمي 
ً
لكونها حديثة الوضع )الوالدة(، وايضا

 الترقية بسبب حملها.  أو املثال يجب ان ال تحرم من فرص التدريب

 

 التنفيذ: 

من حيث املبدأ واملمارسة تعد مسؤولية خلق بيئة تراعي تكافؤ الفرص واحترام التنوع في الجامعة من مسؤوليات كافة 

 . سياسةموظفي وطالب الجامعة، إال أنه يعتبر رئيس الجامعة هو املسؤول في نهاية املطاف عن تنفيذ هذه ال

 لخطة عمل:للوفاء بهذه 
ً
 املسؤولية، يتعين على رئيس الجامعة ضمان تحقيق ما يلي وفقا

 

  .اتساق جميع القواعد واللوائح املعمول بها في الجامعة العربية املفتوحة مع الفئات السبعة املذكورة اعاله 

  ربية املفتوحة. في الجامعة الع السياسةتخصيص ميزانية كافية وانشاء بنية تحتية إدارية ضرورية لتنفيذ هذه 

  وذلك باستخدام  السياسةوضع آلية مراقبة قوية ملعرفة مدى التزام فروع الجامعة واملقر الرئيس بهذه

 االستطالعات السنوية وغيرها من األساليب اإلحصائية ذات الصلة واملحافظة على هذه اآللية.  

 ريرهم على جميع القطاعات املعنية تشتمل هذه اآللية على مراقبة جميع أنشطة لجان الوساطة ونشر تقا

 االخرى. 

 ( في أي فرع من فروع 7 – 1فعالة في النظر في التظلمات حول أي انتهاك ضد الفئات املذكورة اعاله ) وضع آلية

 ( 1لى امللحق إأي موظف والحفاظ على هذه اآللية )انظر  أوفي املقر الرئيس من قبل أي طالب  أوالجامعة 

  وآلية تنفيذها.  سياسةكبار املوظفين وممثلي الطلبة حول هذه ال جميعلتوفير التدريب املناسب 

 املذكورة أعاله، على سبيل  7-1املفتوحة بالتجهيزات التي يحتاجها الفئات جميع مرافق الجامعة العربية  تدشين

 املقعدين. املثال التجهيزات الخاصة بالطلبة 
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 والتي تشمل على املكتبات والخدمات االستشارية ومختبرات الحاسب اآللي  تساند جميع مصادر التعلم

 . سياسةوالتجهيزات الخاصة بالكمبيوتر تنفيذ هذه ال

  تلبي كافة املواد التعليمية بأكبر قدر ممكن احتياجات الطلبة املعاقين والذي يوفر لهم املساعدة الضرورية

 سلوب فعال وبطريقة تحفظ كرامتهم. باة والنهائية خالل عملية التسجيل وفي االختبارات الفصلي
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 التدريب .1

الذين عادة ما يكونون على اتصال بالطالب أو يشاركون في القبول  موظفي الجامعة العربية املفتوحةسيحصل جميع 

 التأديبية للطالب على التدريب الكافي حول هذه السياسة. والتدريس واإلجراءاتوالتقييم 

 

 التقييم .2

 الطالب. و ال تعمل على تعطيلسيتم توفير ترتيبات خاصة ال تؤثر سلًبا على صالحية االختبارات والتقييمات 

 

 املنهج .3

وأساليب  والتعلم،ونهج التعليم  املقرر،تلتزم الجامعة العربية املفتوحة بتعزيز تكافؤ الفرص فيما يتعلق بمحتوى 

 ية.الدراس ملحاضراتالتقييم وهيكل وجدول مواعيد ا

 

 التدريس .4

نطقية الختبار وتحدي وجهات النظر واآلراء من جميع محجة كإنه مبدأ أساس ي للحرية األكاديمية يمكن أن يستخدم 

فإن جميع املوظفين  ذلك،ينبغي عدم تشجيع أو إعاقة ممارسة هذه الحرية. ومع  الظروف،وفي أي ظرف من  األنواع،

 .التفاعالتفي مثل هذه  حادة وغير يستخدمون لغة غير تمييزية  والطالب في الجامعة العربية املفتوحة سوف

 

 الخدمات والتسهيالت .5

بما في ذلك املرافق  تقدمها،تلتزم الجامعة العربية املفتوحة بمبدأ الوصول املتساوي لطالبها إلى الخدمات واملرافق التي 

 الرياضية.

 

 الصحة والسالمة .6

 فيها. دراسةتزويد موظفيها وطالبها ببيئة صحية وآمنة للعمل والتهدف الجامعة العربية املفتوحة إلى 

 

 اإلجراءات التأديبية  .7

قيد املراجعة لضمان اتساقها مع سياسة تكافؤ الفرص للجامعة  للجامعة العربية املفتوحةستبقى اإلجراءات التأديبية 

 واحترام التنوع.

 

 واملضايقاتالتحرش   .8

  الجامعة العربية املفتوحة ذتأخ
ً
حوادث املضايقة والبلطجة ضد النساء والرجال على محمل الجد وقد تكون سببا

 التخاذ إجراءات تأديبية بما في ذلك الفصل أو الطرد.


