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الديباجة

ــة عــىل مســتوى الحقــوق والصّحــة العاّمــة. وتســهم املعلومــات املتوفّــرة  يعتــر ســوء معاملــة1 األحــداث مشــكلًة حقيقيّ
يف لبنــان والعــامل يف إظهــار فداحــة حجمهــا ويف تســليط الضــوء عــىل مختلــف أنــواع ســوء املعاملــة وأشــكاله وأثــره عــىل 
منــّو األحــداث الصحــي، والتعليمــي، والنفــي )املعهــد الوطنــي للصحــة العامــة يف كيبيــك، 2018(. ووفًقــا ملنظّمــة الصحــة 

العامليّــة والتّفاقيّــة حقــوق الطفــل، متتــّد مرحلــة الطفولــة يف حيــاة اإلنســان إىل عمــر الثامنــة عــرشة.

 )INSPIRE( ــة حقــوق الطفــل وحزمــة االســراتيجيّات الســبع إلنهــاء العنــف ضــّد األطفــال وتقــّدم املــاّدة 19 مــن اتّفاقيّ
ــه تعرّضهــم إىل اإلســاءة  ــة األحــداث، وتذكــران مــن ضمن ــا لســوء معامل ــة تعريًف ــة العامليّ ــة الصّح ــا منظّم ــي وضعته الت
الجســدية و/أو العاطفيــة، واالعتــداء الجنــي، واإلهــال واالســتغالل التجــاري وغــره مــن أوجــه االســتغالل املؤديــة إىل 
إيــذاء حقيقــي أو محتــم، فــوري ودائــم األمــد يــّر بصّحتهــم، أو  يهــّدد بقاءهــم، أو مناءهــم، أو كرامتهــم يف  ســياق عالقــة 

مــن عالقــات املســؤولية وثقتــه وقّوتــه )منظمــة الصحــة العامليــة، 2016(.

تعريف جامعة القّديس يوسف

إّن جامعــة القّديــس يوســف يف بــروت هــي مؤّسســة فرنكوفونيــة اللغــة والثقافــة أّسســتها الرهبانيّــة اليســوعيّة وال تــزال 
تديرهــا حتـّـى يومنــا هــذا. وتتمحــور رؤيــة الجامعــة ومهّمتهــا حــول القيــم التــي تجمــع الثقافــة التعليميــة اليســوعيّة مــع 
االســتقالليّة، والتعــاون، وحّريـّـة الضمــر، واالســتقالليّة السياســيّة، واالندمــاج االجتاعــي، يف إطــار تعليــٍم أكادميــيٍّ محــرٍف 

وأخالقــّي متميّــز يرافــق وثقافــة أصيلــة مبنيّــة عــىل املنطــق وحســن االختيــار مــن أجــل ترقــي اإلنســان 
(https://www.usj.edu.lb/pdf/chartefr.pdf).

التزام الجامعة بحماية األحداث

مــن هــذا املنطلــق، التزمــت جامعــة القّديــس يوســف بالحفــاظ عــىل ســالمة األحــداث2 وحايتهــم يف جميــع األوقــات 
ــة املتنّوعــة التــي تقّدمهــا الجامعــة، واألبحــاث التــي  وبجميــع الوســائل املتاحــة لهــا. مــن هنــا، تحــرص الرامــج التعليميّ
تقــوم بهــا، واملداخــالت التــي يخطـّـط لهــا أفــراد املجتمــع الجامعــي عــىل اســتخدام لغــٍة وأفعــاٍل تحرمهــم  وال تعرّضهــم 
ــد إنشــاء املرصــد  ــام 2016 عن ــة يف الع ــزام يف الجامع ــور هــذا االلت ــا تبل ــي، أو الجســدي، أو النفــي. ك ــأذى العاطف ل
الجامعــي للطفولــة والشــباب يف لبنــان الــذي يعنــى بإجــراء األبحــاث واألعــال، وتجميــع املعلومــات، وصياغــة الدراســات 

والتقاريــر، ونــرش الوثائــق املتعلّقــة بوضــع األحــداث والشــباب يف لبنــان.

1-  اإلســاءة الجســديّة هــي اســتخدام القــّوة أو العنــف، ومــن أشــكالها: الــرب )باليــد، بالقبضــة، بالقــدم، بــيء...(، والعــّض، والحــرق، والتســميم، والتخديــر أو التحريــض عــىل تنــاول 

املــواد الضــارّة )الكحــول، والتبــغ، واملخــّدرات...(، والخنــق، والهــز، والدفــع...

اإلساءة النفسية تتضمن استخدام صفات لالذالل، أو التهديد، أو اللوم، أو الرهيب، أو التخويف.

اإلساءة الجنسّية تتمثُّل باإلجبار أو التحريض عىل املشاركة يف أنشطة جنسيّة منها: ملس األعضاء التناسليّة، والعالقات الجنسيّة، واالستعراض، واإلباحية.

اإلهــامل هــو تقصــر الشــخص املســؤول عــن الحــدث عــن االعتنــاء بــه واالســتجابة إىل احتياجاتــه األساســيّة ضمــن قدراتــه، ومــن األمثلــة عــىل ذلــك: نقــص النظافــة الشــخصيّة، 

والتغذيــة غــر املناســبة، ونقــص العنايــة الصحيــة، والحرمــان مــن التعلّــم...

اســتغالل األحــداث يعنــي اســتخدامهم إلشــباع رغبــات شــخص آخــر وتحقيــق األربــاح االقتصاديــة والجنســية، مــا يــؤّدي عــادًة إىل معاملــة الحــدث بطريقــة غــر عادلــة وقاســية 

ومؤذيــة.

2-  تتمثـّـل حايــة األحــداث مبســؤوليّة املؤّسســة يف الحــرص عــىل أاّل يلحــق طاقــم عملهــا، أو مجريــات نشــاطاتها أو أعالهــا، أو برامجهــا الــرَر باألحــداث، أي أال يُعرِّضوهــم لــأذى أو 

اإلســاءة، وعــىل اتّخــاذ كّل اإلجــراءات املتاحــة للحفــاظ عــىل ســالمتهم وتبليــغ الســلطات املعنيّــة عــن أّي إســاءة ميكــن أن يتعرّضــوا إليهــا يف املجتمعــات التــي تعمــل بهــا الجامعــة.
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ــا وأنشــطتها، أو  ــن يشــاركون يف برامجه ــٍة لأحــداث الذي ــٍة آمن ــىل بيئ ــاظ ع ــىل الحف ــة ع ــك، تحــرص الجامع ــة إىل ذل باإلضاف
أطفــال حضانــة القّديــس يوســف، أو أولئــك الذيــن يســتفيدون مــن الرعايــة الصحيــة يف مراكــز العنايــة التابعــة للجامعــة مثــل 
مستشــفى أوتيــل ديــو الجامعــي  ومختــر علــم الوراثــة، وكذلــك داخــل األحــرام الخاضعــة إلدارة الجامعــة. كــا يتــّم تطبيــق 
اآلليّــة املالمئــة لــإرشاف عــىل املوظّفــن والطــالب الذيــن يتعاطــون مــع األحــداث ضمــن إطــار عملهــم أو دروســهم يف الجامعــة، 
ــة  ــد حــاالت إســاءة معامل ــو يف العــام 2009 مــن شــأنها أن تســمح بتحدي ــل دي ــا مستشــفى أوتي ــات وضعته ــك عــن آليّ ناهي
ــان، واإلجــراءات  ــة األحــداث يف لبن ــع إتحــاد حاي ــاون م ــال وبالتع ــا، تحــت إدارة قســم طــب األطف ــغ عنه األحــداث والتبلي

األخــرى التــي تــّم وضعهــا للكشــف والتعامــل املبكــر مــع أّي حالــٍة مثــرٍة للقلــق يف الحــرم الجامعــي.

الهدف من هذه السياسة

تؤكّــد هــذه السياســة موقــف الجامعــة مــن مســألة حايــة األحــداث مــن خــالل تبنيّهــا كجــزء ال يتجــزأ مــن مهّمتهــا. وتهــدف 
ــا  ــا واحرامه ــة األساســيّة الواجــب تطبيقه ــادئ التوجيهيّ ــال املب السياســة إىل إطــالع أعضــاء املجتمــع الجامعــي وتوعيتهــم حي
عنــد القيــام بــكّل نشــاٍط يتعلّــق باألحــداث. فيغــدون نتيجــة لذلــك واعــن بشــأن واجبهــم يف متييــز مشــاكل حايــة األحــداث 

ورفاههــم واالســتجابة لهــا وفًقــا لإجــراءات املعتمــدة.

الطفــل  لحقــوق  املتّحــدة  األمــم  اتّفاقيّــة  عــىل  السياســة  هــذه  إطــار  ويعتمــد 
(https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/crc.aspx)، والقانــون اللبنــاين رقــم 422/2002 لحايــة األحــداث املخالفــن 

للقانــون أو املعرّضــن للخطــر، وحزمــة االســراتيجيّات الســبع )INSPIRE( التــي وضعتهــا منظّمــة الصّحــة العامليّــة ورشاكــة األمــم 
األطفــال ضــّد  العنــف  عــىل  للقضــاء  العامليّــة  املتّحــدة 

  http://childrenandaids.org/sites/default/files/2018-11/INSPIRE%20-%20Seven%20strategies%20for%20ending%20violence%20against%20children%20ARABIC.pdf 
 https://data.unicef.org/children-sustainable-development-goals/ باألطفــال املتعلّقــة  املســتدامة  التنميــة  أهــداف  ومــؤرّشات 

https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals.html

تُنــرش هــذه السياســة بــن جميــع أفــراد املجتمــع الجامعــي عــر أدوات ووســائل التواصــل املتاحــة وتــرد باللغــة الفرنســية واللغة 
(https://www.usj.edu.lb). أّمــا يف مــا يتعلــق بالزائريــن فســيتّم تعليــق  اإلنكليزيـّـة وتصبــُح متوافــرًة عــر موقــع الجامعــة اإللكــروين 

الفتــات يف األماكــن التــي يكــر الــرّدد إليهــا. 
ستعمُد لجنة إدارة املرصد الجامعي للطفولة والشباب يف لبنان إىل مراجعة هذه السياسة سنويًّا وعند اقتضاء الحاجة. 

األفراد المعنّيون

تنطبق هذه السياسة عىل مجتمع جامعة القّديس يوسف ورشكائها.
ويشمل املجتمع الجامعة:

• املوظفن، والطالب، واألساتذة املثبّتن وغر املثبّتن
• املتطّوعن واملتدرّجن

أّما الرشكاء فيشملون:
• أصحاب املشاريع الذين يقّدمون الخدمات يف الجامعة

• املستشارين
• مسؤويل التدّرج امليدايّن

• املدعّوين والزائرين
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المسؤولّية والنطاق

يتــوىّل رئيــس الجامعــة أمــام الســلطة الحاكمــة مســؤوليّة تنفيــذ سياســة حايــة األحــداث يف الجامعــة. ويــؤازره يف مهمتــه هــذه 
نائــب الرئيــس األّول، ولجنــة حايــة األحــداث، ومجلــس الجامعــة الــذي يحــرص عــىل تطبيقهــا وتنفيــذ اإلجــراءات املنبثقــة عنهــا. 
ويوضــع تقريــر ســنوّي يُرفــع إىل رئيــس الجامعــة الطالعــه عــىل كافــة املســائل واملشــاكل املتأتيــة عــن عمليــة تنفيــذ هــذه السياســة.

يقــع عــىل عاتــق كّل فــرٍد مــن أفــراد الجامعــة واجــب االلتــزام بسياســة حايــة األحــداث، فيتــوىّل العمــداء، واملــدراء، ورؤســاء 
األقســام، واإلداريّــون املســؤوليّة األساســيّة للحــرص عــىل تنفيذهــا كلٌّ يف مؤّسســته، وحرمــه، وقســمه، ومختــره، ويف الحضانــة، 

واملركــز االستشــفايئ أو مركــز العنايــة.

لجنة حماية األحداث

يكمــن دور لجنــة حايــة األحــداث يف وضــع اســراتيجيّة لحايتهــم يف الجامعــة، ويف إقــرار جميــع اإلجــراءات الروريـّـة لتنفيــذ 
هــذه السياســة ومتابعتهــا. إّن رئيــس الجامعــة عــّن بنفســه أعضــاء اللجنــة بحيــث ضّمــت:

recteur@usj.edu.lb • الروفسور سليم دكّاش اليسوعّي، رئيس الجامعة:  
 salah.aboujaoude@usj.edu.lb  الروفسور صالح أبو جودة اليسوعّي، نائب رئيس الجامعة  •

 michel.scheuer@usj.edu.lb  :األب ميشال شوير اليسوعّي، مدير املركز الجامعي لأخالقيّات يف الجامعة/مستشفى أوتيل ديو  •
myrna.gannage@usj.edu.lb • مرنا غناجه، عميدة كلّيّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة:
lena.gannage@usj.edu.lb  :لينا غّناجه، عميدة كلّيّة الحقوق والعلوم السياسيّة •

ــة للمرصــد الجامعــي   ــة الطــّب واملنّســقة اإلداريّ ــة – كلّيّ •  ميشــيل قرصمــّي أســمر، مديــرة املعهــد العــايل للصحــة العاّم
michele.asmar@usj.edu.lb   :ــان ــباب يف لبن ــة والش للطفول

rima.moawad@usj.edu.lb  :رميا معّوض، مديرة املدرسة اللبنانيّة للتدريب االجتاعي •
•  برنــارد  جرباقــه، الرئيــس الســابق للجمعيّــة الدوليّــة ملنــع إســاءة معاملــة األطفــال وإهالهــم )ISPCAN(، ورئيــس قســم طــّب 

Pediatre@usj.edu.lb ؛ Child@usj.edu.lb    :األطفــال يف كلّيّــة الطــّب ومســؤول وحــدة حايــة الطفــل يف مستشــفى أوتيــل ديــو
ــة:  ــوارد البرشيّ ــرة امل ــن يف دائ ــف شــؤون املوظف ــة ملل ــقة اإلداريّ ــة  األحــداث واملنّس ــوض لحاي ــن، املف ــارة زهرالدي •  س

sarah.zahreddine@usj.edu.lb

مسؤوليات المفوض لحماية األحداث

يُعّنُ مفوض لحاية األحداث يف الجامعة، وتتمثّل مهامه مبا يي: 
•  تأدية دور املرجع األسايس ملعالجة املسائل واملشاكل املتعلّقة بحاية األحداث، والتوجيه الداخي والخارجي بهذا الشأن

• وضع سياسة وإجراءات حاية األحداث وتعزيزها ومتابعتها
•  الحــرص عــىل إطــالع أّي موظـّـف جديــد يلتحــق بطاقــم الجامعــة عــىل سياســة حايــة األحــداث، وعــىل أن يوقـّـع اســتارة 

قبــول هــذه السياســة وااللتــزام بهــا وتطبيقهــا
• تنسيق عملية التدريب عىل حاية األحداث وتنظيم دورات تدريبية منتظمة للموظّفن 

• تنسيق عملية التدقيق الذاتيّة لحاية األحداث
• تنسيق عملية التدقيق يف تنفيذ هذه السياسة )عىل األقّل مرّة كّل ثالث سنوات(

• وضع خطط عمل مّدتها ثالث سنوات لحاية األحداث
• دعم اإلدارة التنفيذيّة وتقديم النصائح بشأن حاية األحداث

٥
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المبادئ التوجيهّية األساسّية

تتبّنــى الجامعــة سياســة عــدم التســامح عــىل اإلطــالق 
ــة األحــداث  ــاءة معامل ــن حــاالت إس ــة م ــع أّي حال م

ــم. أو إيذائه

يجــدر بــرشكاء الجامعــة واملســاهمن فيهــا أن يلتزمــوا 
التزاًمــا تاًمــا بسياســة حايــة األحــداث.

أو  الجامعــة،  أحــرام  يف  العاملــة  بالــرشكات  يجــدر 
املســتفيدة مــن خدماتهــا، أو املتلقيــة دعمهــا أن تلتــزم 

ــة. ــذه السياس ــا به ــا تاًم التزاًم

تقــّدم الجامعــة بانتظــام دورات تدريبيّــة حــول حايــة 
الجامعــي،  املجتمــع  أفــراد  إىل  موّجهــة  األحــداث 
ــة  ــذه السياس ــىل ه ــرأ ع ــٍث يط ــأّي تحدي ــم ب وتعلمه

ــا. ــىل إجراءاته وع

ــون  ــن يتعاون ــراد الذي ــة كّل األف ــزم الجامعــة بتوعي تلت
ــة األحــداث. معهــا حــول حاي

يجــدر بأفــراد املجتمــع الجامعــي أن يتبّنــوا ســلوكًا 
وترصفــات تتســم بأعــىل مســتويات االحــرام تجــاه 
األحــداث، وأن يحرصــوا عــىل توفــر بيئــٍة آمنــة تتوافــق 

ــع هــذه السياســة. م

ــوا  ــم أن يوقّع ــي كلّه ــع الجامع ــراد املجتم ــدر بأف يج
عــىل اســتارة املوافقــة عــىل هــذه السياســة، وأن 

يلتزمــوا بتطبيقهــا التزاًمــا كامــاًل. 

ــىل  ــا ع ــاعدة رشكائه ــؤوليّة مس ــة مس ــل الجامع تتحّم
ــا. ــة الدني ــات الحاي ــتجابة ملتطلّب االس

أن  التفاهــم  ومذكّــرات  االتّفاقــات  بكافــة  يُفــرض 
ــة  ــة األحــداث يف جامع ــن احــرام سياســة حاي تتضّم

القّديــس يوســف يف بــروت. 

يحــّق لــكّل األحــداث بــأن يحصلــوا عــىل الحايــة مــن 
إســاءة املعاملــة أو خطــر التعــرّض لإســاءة واإليــذاء.

يتحّمــل كّل األفــراد الذيــن توظّفهــم الجامعة مســؤوليّة 
ــة األحداث. حاي

ــة  ــم الرعاي ــب ُتقدي ــة واج ــق الجامع ــىل عات ــُع ع يق
وحســن املعاملــة لأحــداث الذيــن تعمــل معهــم 
ضمــن  تشــملهم  أو  معهــم،  تتواصــل  أو  مبــارشًة، 

أنشــطتها.

ــا  ــة األحــداث حرًص ــة لحاي ــر الوقائيّ تتخــذ كّل التداب
عــىل الحفــاظ عــىل مصلحتهــم أّواًل.

لــن تعــّن الجامعــة أّي موظـّـف قــد يشــّكل خطــرًا عــىل 
األحداث.

لــن تدعــم الجامعــة أّي نشــاط جامعــّي ال يحــرم هــذه 
السياسة.

ــا  ــي تقّدمه ــة الت ــج التعليميّ ــن املناه ــب أن تتضّم يج
ــداث. ــة األح ــول حاي ــاٍت ح ــة معلوم الجامع

عنــد إجــراء أبحــاث تتطلـّـب مشــاركة قارصيــن مــا دون 
الثامنــة عــرشة مــن عمرهــم، يجــب أخــذ مســائل أدبيّة 
معيّنــة باالعتبــار يف خــالل تنفيــذ عمليّــة املوافقــة 

األدبيــة املعتــادة ملشــاريع األبحــاث.

تحــرص الجامعــة لــدى اســتخدامها معلومــات أو مــواد 
مرئيــة )صــور أو فيديوهــات( عــىل املحافظــة عــىل 
احــرام األحــداث، والعائــالت، واملجتمعــات وكرامتهــم.
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الوقاية

ســتخضُع جميــُع برامــج الجامعــة وأنشــطتها إىل تقييــم ملخاطــر إســاءة معاملــة األحــداث، وســتُتخذ اإلجــراءات املالمئــة وتُدمــُج 
بالتــايل يف كّل مراحــل هــذه الرامــج مــن أجــل تخفيــض الخطــر عــىل األحــداث وتعزيــز رفاههــم.

تحــرص الجامعــة عــىل تنفيــذ أفضــل املعايــر يف سياســات التوظيــف والتحّقــق مــن تطبيقهــا . إذ يجــدر بــكل مرّشــٍح لوظيفــة مــا 
َم كتــاب توصيــة مــن رّب عملــه الســابق وكتابـًـا ثانيًــا مــن مرجــع آخــر، باإلضافــة إىل نســخة عــن ســجلّه العــديل للتأكّــد  أن يقــدِّ
ــد فيــه أنّــه مل يُــَدن قــط بــأّي  مــن أنّــه يتمتّــع بســلوٍك يتــالءم مــع معايــر الحايــة. كذلــك، يجــدر بــه أن يوقّــع ترصيًحــا يؤكّ

جرميــة أو إســاءة معاملــة طفــٍل مــا. ويتــوىّل قســم املــوارد البرشيـّـة مســؤوليّة تفّحــص هــذه الوثائــق والتحّقــق مــن صّحتهــا.

سيوقّع جميع األفراد مدّونة قواعد السلوك املتعلّقة بحاية األحداث )امللحق أ(.

ستورُد الجامعة يف اتّفاقيّاتها مع الرشكاء البندين التالين:
1-  التزمــت جامعــة القّديــس يوســف بالحفــاظ عــىل ســالمة األحــداث وحايتهــم أثنــاء تنفيــذ مهامهــا. مــن هنــا، يلتــزُم الطالب/

ــكّل  ــم ب ــاءة إليه ــداث واإلس ــة األح ــوء معامل ــردع س ــم ل ــس جهوده ــة تكري ــون يف الجامع ــون املحرف ــون واملوظف املتدرّج
أشــكالها يف املؤّسســة املســتضيفة. لــذا عليهــم:

•  احــرام مدّونــة قواعــد الســلوك املتعلّقــة بحايــة األحــداث يف املؤّسســة املســتضيفة، وعنــد االقتضــاء، مدّونــة القواعــد 
الخاصــة بالجامعــة؛

• متييز الحاالت التي قد تعرّض األحداث للخطر ضمن إطار األنشطة التي يتّم تنفيذها يف املؤّسسة املستضيفة؛
•  التعــرّف إىل إجــراءات التمييــز والتوجيــه والتبليــغ املتّبعــة مــن قبــل )املؤّسســة املســتضيفة(، وعنــد االقتضــاء، مــن قبــل 

الجامعــة واحرامهــا؛
يف حــال أظهــر طالب/متــدّرج أو موظّــف يف الجامعــة أّي ســلوك مــيء لطفــٍل مــا، ترســل املؤّسســة املســتضيفة كتابــاً إلعــالم 

املســؤول عــن التــدّرج الــذي عيّنتــه الجامعــة.

ــة  ــًة لحاي ــا سياس ــون أساًس ــن ال ميلك ــرشكاء الذي ــه ال ــزم مبوجب ــا يلت ــة ترصيًح ــا الجامع ــي توقّعه ــات الت ــن االتّفاق 2-  تتضّم
األحــداث باحــرام سياســة الجامعــة أو بوضــع سياســة خاّصــة بهــم، مــع العلــم أّن هــذه الخطــوة تُعتــر رشطًــا مــن رشوط 

ــة األساســيّة. الرشاك

توعية المجتمع الجامعي

ــاظ  ــم والحف ــن أجــل التشــديد عــىل رضورة حايته ــة األحــداث م ــب عــىل حاي ــي إىل تدري ــع الجامع ــراد املجتم يخضــع أف
عــىل حقوقهــم. وســيحّملهم هــذا التدريــب مســؤولية التبليــغ عــن أّي خطــر أو تهديــد بســوء املعاملــة، وذلــك بالتوافــق مــع 

ــة )امللحــق ب(. ــذة يف الجامع اإلجــراءات املنّف
أمــا األفــراد الذيــن ينخرطــون بأنشــطة مبــارشة مــع األحــداث فســيخضعون إىل تدريــب معّمــق خــالل األشــهر الســتة األوىل بعــد 

توظيفهم.
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وباإلضافــة إىل ذلــك، ســيتّم إعــالم الــرشكاء باملســؤوليّة املناطــة بهــم مبوجــب هــذه السياســة أثنــاء إبــرام اتّفاقياتهم مــع الجامعة. 
ففــي هــذا الســياق، تتوقـّـع الجامعــة مــن املؤّسســات توقيــع ترصيــح باملشــاركة يف حايــة األحــداث ضمــن إطــار االتّفاقيّة.

وســيتّم إعــالم األحــداث وعائالتهــم بالتــزام الجامعــة حايتهــم، وباســم الشــخص الــذي ميكــن االتّصــال بــه، وباملســار الواجــب 
اتّباعــه يف حــال ســاورهم أّي قلــق تجــاه حــدٍث مــا.

وتلتــزم الجامعــة بتقييــم حاجــات التدريــب عــىل حايــة األحــداث ســنويًّا لجميــع األفــراد العاملن معهــم يف مختلف مؤّسســاتها، 
وبتســهيل حصولهــم عــىل جلســات تدريــب ماثلــة :  مفــوض لحايــة األحــداث، وطاقــم العمــل، واألســاتذة، والطــالّب الذيــن 

يعملــون مــع األطفــال يف الجامعــة.

وسيتّم تكريس جميع الجهود املتاحة لتحديد املوارد املتوفّرة لالستجابة إىل االحتياجات.
تشــّجُع الجامعــُة  مفــوض لحايــة األحــداث عــىل الســعي بدعــٍم مــن لجنــة حايــة األحــداث إىل البحــث عــن مدّربــن و/أو 

ــة عــىل املســتوى املحــّي، والوطنــي، والــدويل ليتــّم تكييفهــا مــع الســياق اللبنــاين وســياق الجامعــة نفســها. برامــج تدريبيّ

متابعة تبليغ

ــف هــذه اإلجــرءات مــن الخطــوات  ــه  شــخٌص مــا. وتتألّ ــغ  يتقــّدم ب ــة ملتابعــة أّي تبلي ــى الجامعــة اإلجــراءات الروري تتبّن
التاليــة: تجميــع الوقائــع امللحوظــة، وإعــالم عميد/مديــر املؤّسســة املعنيّــة، واســتدعاء لجنــة الخــراء٣ الجتــاع، وتقييــم الحالــة، 

واتّخــاذ التدابــر املالمئــة )امللحــق ب(.

ســتأخذ الجامعــة كّل تبليــغ  مقــّدم بجّديّــة، وهــي تتعّهــد بحايــة رّسيّــة املعلومــات مبــا يخــدم مصلحــة الحــدث وعائلتــه يف 
ــة معالجــة الشــكاوى. جميــع األوقــات، وســتحرص عــىل أالّ يتعــرّض هــذا األخــر إىل أّي صدمــة جديــدة أثنــاء عمليّ

ــه مــن دون اإلرصار عــىل طلــب  ــل املســتمع أقوال ــارشًة، فيجــب أن يتقبّ ــّي مب ــا يف حــال أتــت الشــكوى مــن الحــدث املعن أّم
ــه، كــا ســيتّم إعــالم الحــدث  ــدي املزعــوم أو مواجهت ــق أكــر يف املوضــوع، أو اســتجواب املعت ــة، أو التحقي ــاٍت إضافيّ معلوم

باإلجــرءات املتّبعــة.

سيتّم تدوين كّل الوقائع امللحوظة يف استارة التقرير.
وسيتّم إلحاق األدوات الروريّة ملتابعة كّل إعالم بهذه السياسة. 

 المراقبة والتقييم 
ــة إدارة املخاطــر يف الجامعــة، وســيحرص مجلــس الجامعــة، مــن خــالل تقاريــر املتابعــة  ســيتّم دمــج حايــة الحــدث يف عمليّ

ــة يف املرصــد الجامعــي، عــىل حســن تنفيــذ إجــراءات  حايــة األحــداث وفعاليّتهــا. التــي تقّدمهــا اللجنــة اإلداريّ
تخضــُع هــذه السياســة إىل املراجعــة ســنويًّا أو عندمــا تظهــر مشــاكل أخــرى تســتوجب الرجــوع إىل هــذه السياســة مــن أجــل 

تحديــد ماهيتهــا ومعالجتهــا.
وافق مجلس الجامعة عىل هذه السياسة بتاريخ 21 ترشين األّول/أكتوبر 2020.

٣- يشّكل رئيس الجامعة لجنة الخراء، عىل  أن تتألّف من: معالج نفي، واختصاصية اجتاعيّة، وطبيب، ومفوض لحاية األحداث، ومسؤول املؤّسسة املعنيّة بالتبليغ.
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الملحق أ: مدّونة قواعد السلوك
االسم:  

املركز:  

 أستاذ متفرغ أستاذ بدوام جزيئ موظّف إداري
 متطّوع متدّرج طالب
 آخر: حّدد أهل/ويّص

أنــا املوقـّـع أدنــاه أؤكّــد أنّنــي قــرأت سياســة حايــة األحــداث يف جامعــة القّديــس يوســف وفهمتهــا، وأتعّهــد أن ألتــزم يف إطــار 
أنشــطتي بالتــايل:

1- احرام سياسة حاية األحداث يف الجامعة واجراءها؛
2- اتّباع قواعد السلوك التي تفرضها وظيفتي؛

٣- الحفاظ عىل بيئة آمنة لأحداث؛
4- تطبيق كّل اإلجراءات الروريّة لحاية األحداث من سوء املعاملة؛

٥- تعزيز سالمة األحداث ذوي االحتياجات الخاّصة ومشاركتهم، والعمل عىل متكينهم؛
6-  معاملــة األحــداث باحــرام بغــّض النظــر عــن عرقهــم، أو جنســهم، أو جنســيّتهم، أو لغتهــم، أو دينهــم، وتقديــر أفكارهــم 

وآرائهم؛
ــأّي لغــة أو ســلوك غــر مالمئــن قــد يتســبّبان مبضايقــة، أو إســاءة، أو إثــارة جنســيّة، أو  7-  عــدم التوّجــه إىل األحــداث ب

ــا؛ ــة، أو قــد ميكــن اعتبارهــا غــر مالمئــن ثقافيًّ إهان
8- عدم استخدام الوسائل الجسديّة أو العقاب البدين لتأديب األحداث؛

9- تفادي أّي سلوك قد يعرّض األحداث لأذى العاطفي أو النفي؛
10-  عــدم إرشاك أحــداث مــا دون الثامنــة عــرشة مــن العمــر يف أّي عالقــٍة أو نشــاٍط جنــي، مبــا يف ذلــك الدفــع لقــاء حثّهــم 

عــىل تقديــم خدمــات أو عالقات جنســيّة؛
11-  عدم إرشاك األحداث يف أّي عمل ال يتالءم مع عمرهم أو منّوهم، أو يف أّي نشاٍط قد يعرّضهم لخطر اإلصابة؛

12-  التبليــغ فــوراً عــن أّي قلــق أو شــكوك  متعلّقــة باســتغالل األحــداث أو اإلســاءة إليهــم أو بعــدم احــرام هــذه السياســة 
مــن خــالل اتّبــاع اإلجــراءات املتّخــذة يف الجامعــة؛

1٣- حاية املعلومات املرتبطة باألحداث الذين تعرّضوا لسوء املعاملة إذ إنّها قد تعرّضهم وعائلتهم إىل الخطر؛
14-  اســتخدام الكمبيوتــرات، أو الهواتــف املحمولــة، أو كامــرات الفيديــو، أو الكامــرات، أو مواقــع التواصــل االجتاعــي 
بطريقــة مالمئــة، وعــدم اســتغالل األحــداث أو مضايقتهــم أو االطّــالع عــىل أّي محتــوى قــد يكــون مســتغالًّ لهــم بــأّي 

طريقــٍة كانــت؛
1٥-  الحــرص عــىل أخــذ املوافقــة املســتنرة مــن الحــدث وأهلــه أو الــويّص القانــوين عليــه قبــل تصويــره  وتفســر الطريقــة 

التــي ســيتّم اســتخدام الصــور أو الفيلــم بهــا؛
16- الحرص عىل أن متثّل الصور واألفالم األحداث بطريقة محرمة ووقورة؛

ــمح  ــد تس ــات ق ــىل أّي معلوم ــي ع ــل االجتاع ــع التواص ــة مواق ــالم املحّمل ــور أو األف ــوي الص ــىل أال تحت ــرص ع 17-  الح
ــدث. ــة الح ــرّف إىل هويّ بالتع

 أعــرف أنّنــي، باعتبــاري عــىل صلــٍة بجامعــة القّديــس يوســف، أتحّمــل مســؤوليّة إظهــار حســن الســلوك وتفــادي القيــام 
بــأّي أفعــاٍل أو ترصّفــات قــد تعتــر  مســتغلًّة لأحــداث أو مســيئًة لهــم.

                               االسم والتوقيع:        
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اجراء تبليغ عن اساءة اىل طفل

الشك يف حصول إسادة 
أو مشاهدة حالة إسادة

إعالم مسؤول املؤّسسة )العميد، 
املدير، اإلداري...(

إعالم املسؤول املبارش )الويّص 
املنّسق، رئيس القسم...(

تجميع الوقائع امللحوظة

اجتامع لجنة الخرباءالتقييم واتّخاذ التدابري املالمئة

توجيه الطفل نحو الحصول عىل 
الرعاية

إعالم مسؤول املؤّسسة إعالم رئيس الجامعة

تطبيق اإلجراءات الداخلّيةتبليغ السلطات

ق
سي

لتن
 وا

ون
عا

الت

عة
ام

لج
 با

ّصة
خا

الملحق ب: اجراء التبليغ عن اساءة
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