تعريف الموافقة اإليجابية
الموافقة اإليجابية هي قرار طوعي ومتبادل يتم اتخاذه عن معرفة من ِقبَل الطرفين المشاركين في أي نشاط جنسي .يمكن إعطاء الموافقة
عن طريق الكلمات أو األفعال ،طالما أن تلك الكلمات أو األفعال شكلت إذ ًنا واضحً ا فيما يتعلق بالرغبة في ممارسة النشاط الجنسي.
الصمت أو عدم المقاومة ال يشكال ،في حد ذاتهما ،موافقة .ال يختلف تعريف الموافقة بناء على جنس المشارك أو توجهه الجنسي أو هويته
الجنسية أو تعبيره الجنسي.
الموافقة على أي أفعال جنسية أو نشاط جنسي سابق تم بالتراضي بين األطراف أو مع أي طرف ال يشكالن بالضرورة موافقة على أي
أفعال جنسية أخرى.
ينبغي أن تتوفر الموافقة بقطع النظر عما إذا كان الشخص الذي يبدأ الفعل تحت تأثير العقاقير و/أو الكحوليات.
يمكن أن يتم إعطاء الموافقة في البداية ثم يتم سحبها في أي وقت.
"ال يتم االعتداد بالموافقة عندما يكون الشخص عا ً
جزا ،وهو ما يحدث عندما يفقد أحد األشخاص القدرة على اختيار المشاركة في نشاط
جنسي ما عن معرفة .قد يكون العجز ناتجً ا عن فقدان الشخص للوعي أو استغراقه في النوم أو بسبب تقييده جبريًا أو ألي سبب آخر ال
يستطيع الشخص بسببه أن يبدي الموافقة.
ً
عاجزا ،اعتما ًدا على درجة الثمالة ،ولذا لن يكون
قد يتم اعتبار الشخص الواقع تحت تأثير الكحوليات أو العقاقير أو أي مواد مسكرة أخرى
قادرً ا على إبداء الموافقة".
ال يمكن االعتداد بالموافقة عندما تكون نتيجة أي إكراه أو تخويف أو إجبار أو تهديد باإليذاء.
عندما يتم سحب الموافقة أو عندما ال يعود باإلمكان إعطاؤها ،يجب أن يتوقف النشاط الجنسي.

العفو من اتهامات السلوك الخاصة بتعاطي العقاقير والكحوليات
ُتعد صحة وسالمة كل طالب في  Rockland Community Collegeمن أهم أولوياتنا .تدرك  RCCأن الطالب الذين كانوا يتعاطون
الكحوليات و/أو العقاقير (سواء كان هذا التعاطي طوعيًا أو باإلكراه) في وقت حدوث واقعة العنف ،على سبيل المثال ال الحصر ،العنف
المنزلي أو العنف أثناء المواعدة أو المالحقة أو االعتداء الجنسي ،قد يترددون في اإلبالغ عن تلك الوقائع بسبب الخوف من العواقب
المحتملة لسلوكهم .تحث  RCCالطالب بقوة على اإلبالغ عن وقائع العنف المنزلي أو العنف أثناء المواعدة أو المالحقة أو االعتداء
الجنسي لمسؤولي المؤسسة .لن يخضع الشاهد الذي يتصرف بحسن نية أو الشخص الذي يقدم بال ًغا ويتصرف بحسن نية ويكشف أي منهما
عن أي واقعة عنف منزلي أو عنف أثناء المواعدة أو مالحقة أو اعتداء جنسي إلى مسؤولي  RCCأو سلطات تنفيذ القانون ،لن يخضع إلى
إجراءات قواعد السلوك الخاصة  RCC'sبشأن انتهاكات سياسات تعاطي الكحوليات و/أو العقاقير التي تحدث وقت وقوع واقعة العنف
المنزلي أو العنف أثناء المواعدة أو المالحقة أو االعتداء الجنسي أو قرابة ذلك الوقت.

الئحة حقوق الطالب
يحق لجميع الطالب:
تقديم بالغ إلى سلطات تنفيذ القانون المحلية و/أو شرطة الوالية؛
أن يتم التعامل بجدية مع وقائع العنف المنزلي أو العنف أثناء المواعدة أو المالحقة أو االعتداء الجنسي التي يكشفون عنها؛
أن يتخذوا قرارً ا بشأن إذا ما كانوا سيكشفون عن جريمة أو انتهاك ما أم ال وبشأن مشاركتهم في اإلجراءات القضائية أو اإلجراءات المتبعة
في وقائع السلوكيات غير المالئمة و/أو إجراءات العدالة الجنائية بدون أي ضغط من المؤسسة؛
المشاركة في عملية تتميز بأنها عادلة ومحايدة وتوفر إخطارً ا مناسبًا وفرصة جدية لسماع ما لديهم؛
أن يتم التعامل معهم بكرامة وأن يتلقوا من المؤسسة خدمات استشارية ورعاية صحية ،إذا توفر ذلك ،تتسم بالعدل واالحترام واللطف؛

أال يتلقوا أي تلميحات تفيد بأن الشخص الذي يقدم البالغ تقع عليه مسؤولية عند حدوث تلك الجرائم واالنتهاكات ،أو كان من المفترض أن
يتصرف بطريقة مختلفة لتجنب تلك الجرائم أو االنتهاكات؛
وصف الواقعة ألقل عدد ممكن من ممثلي المؤسسة وأال يكون عليهم إعادة وصف الواقعة بال داع.
أن تتم حمايتهم من االنتقام من قِبَل المؤسسة و/أو أي طالب و/أو المتهم و/أو المدعى عليه و/أو أصدقائهم وعائالتهم ومعارفهم في حدود
السلطة القضائية للمؤسسة؛
أن تتوفر لهم فرصة واحدة على األقل للطعن على قرار فاصل ما؛
أن يصطحبوا معهم مستشارً ا من اختيارهم للمساعدة وتقديم االستشارات لألشخاص الذين يقدمون بال ًغا أو المتهمين أو المدعى عليهم خالل
جميع مراحل اإلجراءات القضائية أو اإلجراءات المتبعة في وقائع السلوكيات غير المالئمة ،بما في ذلك أثناء جميع االجتماعات وجلسات
االستماع المتعلقة بهذه اإلجراءات؛
التمتع بحقوقهم المدنية وممارسة شعائرهم الدينية بدون تدخل من اإلجراءات التحقيقية أو إجراءات العدالة الجنائية أو اإلجراءات القضائية
أو اإلجراءات المتبعة في وقائع السلوكيات غير المالئمة الخاصة بالمؤسسة.

تنطبق الحقوق بقطع النظر عن العرق أو اللون أو األصل الوطني أو الدين أو العقيدة أو العمر أو اإلعاقة أو الجنس أو الهوية الجنسية أو
التعبير الجنسي أو التوجه الجنسي أو الحالة األسرية أو الحمل أو الخصائص الجينية المؤهِبة أو الوضع العسكري أو حالة الضحية فيما
يتعلق بالعنف المنزلي أو االتهام الجنائي وبقطع النظر عما إذا كانت الجريمة أو االنتهاك قد تم ارتكابه داخل الحرم الجامعي أو خارج
الحرم الجامعي أو أثناء فترة الدراسة بالخارج.

يحق لك إبالغ شرطة الجامعة أو أمن الحرم الجامعي و/أو سلطات تنفيذ القانون المحلية و/أو شرطة الوالية أو اختيار عدم اإلبالغ ،ويحق
لك كذلك اإلبالغ عن الواقعة لمؤسستك وأن تتم حمايتك من قِبَل المؤسسة من محاوالت االنتقام جراء اإلبالغ عن الواقعة والحصول على
مساعدات وموارد ذات صلة من مؤسستك.

