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الديباجة
يعتــر ســوء معاملــة 1األحــداث مشــكل ًة حقيقيّــة عــى مســتوى الحقــوق والص ّحــة العا ّمــة .وتســهم املعلومــات املتوفّــرة
يف لبنــان والعــامل يف إظهــار فداحــة حجمهــا ويف تســليط الضــوء عــى مختلــف أنــواع ســوء املعاملــة وأشــكاله وأثــره عــى
منـ ّو األحــداث الصحــي ،والتعليمــي ،والنفــي (املعهــد الوطنــي للصحــة العامــة يف كيبيــك .)2018 ،ووف ًقــا ملنظّمــة الصحــة
العامليّــة والت ّفاقيّــة حقــوق الطفــل ،متتـ ّد مرحلــة الطفولــة يف حيــاة اإلنســان إىل عمــر الثامنــة عــرة.
وتق ـ ّدم املــا ّدة  19مــن ات ّفاق ّيــة حقــوق الطفــل وحزمــة االس ـراتيج ّيات الســبع إلنهــاء العنــف ض ـ ّد األطفــال ()INSPIRE
التــي وضعتهــا منظّمــة الص ّحــة العامل ّيــة تعري ًفــا لســوء معاملــة األحــداث ،وتذك ـران مــن ضمنــه تع ّرضهــم إىل اإلســاءة
الجســدية و/أو العاطفيــة ،واالعتــداء الجنــي ،واإلهــال واالســتغالل التجــاري وغــره مــن أوجــه االســتغالل املؤديــة إىل
ر بص ّحتهــم ،أو يهـ ّدد بقاءهــم ،أو مناءهــم ،أو كرامتهــم يف ســياق عالقــة
إيــذاء حقيقــي أو محتــم ،فــوري ودائــم األمــد يـ ّ
مــن عالقــات املســؤولية وثقتــه وق ّوتــه (منظمــة الصحــة العامليــة.)2016 ،
القديس يوسف
تعريف جامعة
ّ
مؤسســة فرنكوفونيــة اللغــة والثقافــة ّأسســتها الرهبان ّيــة اليســوع ّية وال تـزال
إ ّن جامعــة الق ّديــس يوســف يف بــروت هــي ّ
تديرهــا حتّــى يومنــا هــذا .وتتمحــور رؤيــة الجامعــة ومه ّمتهــا حــول القيــم التــي تجمــع الثقافــة التعليميــة اليســوع ّية مــع
ـي محـ ٍ
ـرف
االســتقالل ّية ،والتعــاون ،وح ّريّــة الضمــر ،واالســتقالل ّية السياسـ ّية ،واالندمــاج االجتامعــي ،يف إطــار تعليـ ٍـم أكادميـ ٍّ
ـي متم ّيــز يرتافــق وثقافــة أصيلــة مبن ّيــة عــى املنطــق وحســن االختيــار مــن أجــل ترقــي اإلنســان
وأخالقـ ّ

(https://www.usj.edu.lb/pdf/chartefr.pdf).

التزام الجامعة بحماية األحداث
مــن هــذا املنطلــق ،التزمــت جامعــة الق ّديــس يوســف بالحفــاظ عــى ســامة األحــداث 2وحاميتهــم يف جميــع األوقــات
وبجميــع الوســائل املتاحــة لهــا .مــن هنــا ،تحــرص الربامــج التعليم ّيــة املتن ّوعــة التــي تق ّدمهــا الجامعــة ،واألبحــاث التــي
تقــوم بهــا ،واملداخــات التــي يخطّــط لهــا أفـراد املجتمــع الجامعــي عــى اســتخدام لغـ ٍة وأفعــا ٍل تحرتمهــم وال تع ّرضهــم
لــأذى العاطفــي ،أو الجســدي ،أو النفــي .كــا تبلــور هــذا االلت ـزام يف الجامعــة يف العــام  2016عنــد إنشــاء املرصــد
الجامعــي للطفولــة والشــباب يف لبنــان الــذي يعنــى بإجـراء األبحــاث واألعــال ،وتجميــع املعلومــات ،وصياغــة الدراســات
والتقاريــر ،ونــر الوثائــق املتعلّقــة بوضــع األحــداث والشــباب يف لبنــان.
ـض ،والحــرق ،والتســميم ،والتخديــر أو التحريــض عــى تنــاول
 -1اإلســاءة الجســديّة هــي اســتخدام القـ ّوة أو العنــف ،ومــن أشــكالها :الــرب (باليــد ،بالقبضــة ،بالقــدم ،بــيء ،)...والعـ ّ
املــواد الضــا ّرة (الكحــول ،والتبــغ ،واملخـ ّدرات ،)...والخنــق ،والهــز ،والدفــع...
اإلساءة النفسية تتضمن استخدام صفات لالذالل ،أو التهديد ،أو اللوم ،أو الرتهيب ،أو التخويف.
اإلساءة الجنس ّية تتمث ُّل باإلجبار أو التحريض عىل املشاركة يف أنشطة جنسيّة منها :ملس األعضاء التناسليّة ،والعالقات الجنسيّة ،واالستعراض ،واإلباحية.
اإلهــال هــو تقصــر الشــخص املســؤول عــن الحــدث عــن االعتنــاء بــه واالســتجابة إىل احتياجاتــه األساسـيّة ضمــن قدراتــه ،ومــن األمثلــة عــى 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 يــؤدّي عــاد ًة إىل معاملــة الحــدث بطريقــة غــر عادلــة وقاســية
ومؤذيــة.
املؤسســة يف الحــرص عــى ألّ يلحــق طاقــم عملهــا ،أو مجريــات نشــاطاتها أو أعاملهــا ،أو برامجهــا الــر َر باألحــداث ،أي أال يُع ِّرضوهــم لــأذى أو
-2تتمثّــل حاميــة األحــداث مبســؤوليّة ّ
أي إســاءة ميكــن أن يتع ّرضــوا إليهــا يف املجتمعــات التــي تعمــل بهــا الجامعــة.
اإلســاءة ،وعــى ات ّخــاذ ّ
كل اإلجـراءات املتاحــة للحفــاظ عــى ســامتهم وتبليــغ الســلطات املعنيّــة عــن ّ

٣

باإلضافــة إىل ذلــك ،تحــرص الجامعــة عــى الحفــاظ عــى بيئ ـ ٍة آمن ـ ٍة لألحــداث الذيــن يشــاركون يف برامجهــا وأنشــطتها ،أو
أطفــال حضانــة الق ّديــس يوســف ،أو أولئــك الذيــن يســتفيدون مــن الرعايــة الصحيــة يف مراكــز العنايــة التابعــة للجامعــة مثــل
مستشــفى أوتيــل ديــو الجامعــي ومختــر علــم الوراثــة ،وكذلــك داخــل األح ـرام الخاضعــة إلدارة الجامعــة .كــا يت ـ ّم تطبيــق
اآلل ّيــة املالمئــة لــإرشاف عــى املوظّفــن والطــاب الذيــن يتعاطــون مــع األحــداث ضمــن إطــار عملهــم أو دروســهم يف الجامعــة،
ناهيــك عــن آل ّيــات وضعتهــا مستشــفى أوتيــل ديــو يف العــام  2009مــن شــأنها أن تســمح بتحديــد حــاالت إســاءة معاملــة
األحــداث والتبليــغ عنهــا ،تحــت إدارة قســم طــب األطفــال وبالتعــاون مــع إتحــاد حاميــة األحــداث يف لبنــان ،واإلج ـراءات
أي حال ـ ٍة مثــر ٍة للقلــق يف الحــرم الجامعــي.
األخــرى التــي ت ـ ّم وضعهــا للكشــف والتعامــل املبكــر مــع ّ
الهدف من هذه السياسة
تؤكّــد هــذه السياســة موقــف الجامعــة مــن مســألة حاميــة األحــداث مــن خــال تبن ّيهــا كجــزء ال يتجــزأ مــن مه ّمتهــا .وتهــدف
السياســة إىل إطــاع أعضــاء املجتمــع الجامعــي وتوعيتهــم حيــال املبــادئ التوجيه ّيــة األساس ـ ّية الواجــب تطبيقهــا واحرتامهــا
ـكل نشـ ٍ
ـاط يتعلّــق باألحــداث .فيغــدون نتيجــة لذلــك واعــن بشــأن واجبهــم يف متييــز مشــاكل حاميــة األحــداث
عنــد القيــام بـ ّ
ورفاههــم واالســتجابة لهــا وف ًقــا لإلج ـراءات املعتمــدة.
ويعتمــد إطــار هــذه السياســة عــى اتّفاق ّيــة األمــم املتّحــدة لحقــوق الطفــل
) ،(https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/crc.aspxوالقانــون اللبنــاين رقــم  422/2002لحاميــة األحــداث املخالفــن
للقانــون أو املع ّرضــن للخطــر ،وحزمــة االسـراتيج ّيات الســبع ( )INSPIREالتــي وضعتهــا منظّمــة الص ّحــة العامل ّيــة ورشاكــة األمــم
املتّحــدة العامليّــة للقضــاء عــى العنــف ضــ ّد األطفــال

http://childrenandaids.org/sites/default/files/2018-11/INSPIRE%20-%20Seven%20strategies%20for%20ending%20violence%20against%20children%20ARABIC.pdf

ومــؤشات أهــداف التنميــة املســتدامة املتعلّقــة باألطفــال
ّ

https://data.unicef.org/children-sustainable-development-goals/

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

ت ُنــر هــذه السياســة بــن جميــع أفـراد املجتمــع الجامعــي عــر أدوات ووســائل التواصــل املتاحــة وتــرد باللغــة الفرنســية واللغة
ـح متوافــر ًة عــر موقــع الجامعــة اإللكــروين ) .(https://www.usj.edu.lbأ ّمــا يف مــا يتعلــق بالزائريــن فســيت ّم تعليــق
اإلنكليزيّــة وتصبـ ُ
الفتــات يف األماكــن التــي يكــر الــر ّدد إليهــا.
ستعم ُد لجنة إدارة املرصد الجامعي للطفولة والشباب يف لبنان إىل مراجعة هذه السياسة سنويًّا وعند اقتضاء الحاجة.
المعنيون
األفراد
ّ
تنطبق هذه السياسة عىل مجتمع جامعة الق ّديس يوسف ورشكائها.
ويشمل املجتمع الجامعة:
• املوظفني ،والطالب ،واألساتذة املث ّبتني وغري املث ّبتني
• املتط ّوعني واملتد ّرجني
أ ّما الرشكاء فيشملون:
• أصحاب املشاريع الذين يق ّدمون الخدمات يف الجامعة
• املستشارين
• مسؤويل التد ّرج امليدا ّين
• املدع ّوين والزائرين

٤

المسؤولية والنطاق
ّ
ـول رئيــس الجامعــة أمــام الســلطة الحاكمــة مســؤول ّية تنفيــذ سياســة حاميــة األحــداث يف الجامعــة .ويــؤازره يف مهمتــه هــذه
يتـ ّ
نائــب الرئيــس األ ّول ،ولجنــة حاميــة األحــداث ،ومجلــس الجامعــة الــذي يحــرص عــى تطبيقهــا وتنفيــذ اإلجـراءات املنبثقــة عنهــا.
ـنوي يُرفــع إىل رئيــس الجامعــة الطالعــه عــى كافــة املســائل واملشــاكل املتأتيــة عــن عمليــة تنفيــذ هــذه السياســة.
ويوضــع تقريــر سـ ّ
ـول العمــداء ،واملــدراء ،ورؤســاء
كل فــر ٍد مــن أفـراد الجامعــة واجــب االلتـزام بسياســة حاميــة األحــداث ،فيتـ ّ
يقــع عــى عاتــق ّ
مؤسســته ،وحرمــه ،وقســمه ،ومختــره ،ويف الحضانــة،
األقســام ،واإلداريّــون املســؤول ّية األساسـ ّية للحــرص عــى تنفيذهــا ٌّ
كل يف ّ
واملركــز االستشــفايئ أو مركــز العنايــة.
لجنة حماية األحداث
يكمــن دور لجنــة حاميــة األحــداث يف وضــع اسـراتيج ّية لحاميتهــم يف الجامعــة ،ويف إقـرار جميــع اإلجـراءات الرضوريّــة لتنفيــذ
هــذه السياســة ومتابعتهــا .إ ّن رئيــس الجامعــة عـ ّـن بنفســه أعضــاء اللجنــة بحيــث ض ّمــت:
اليسوعي ،رئيس الجامعةrecteur@usj.edu.lb :
• الربوفسور سليم دكّاش
ّ
اليسوعي ،نائب رئيس الجامعة salah.aboujaoude@usj.edu.lb
•الربوفسور صالح أبو جودة
ّ
اليسوعي ،مدير املركز الجامعي لألخالق ّيات يف الجامعة/مستشفى أوتيل ديوmichel.scheuer@usj.edu.lb :
•األب ميشال شوير
ّ
• مرينا غناجه ،عميدة كلّيّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّةmyrna.gannage@usj.edu.lb :
• لينا غ ّناجه ،عميدة كلّ ّية الحقوق والعلوم السياس ّيةlena.gannage@usj.edu.lb :
واملنســقة اإلداريّــة للمرصــد الجامعــي
ـب
ّ
•ميشــيل قرصمـ ّـي أســمر ،مديــرة املعهــد العــايل للصحــة العا ّمــة – كلّ ّيــة الطـ ّ
للطفولــة والشــباب يف لبنــانmichele.asmar@usj.edu.lb :
وض ،مديرة املدرسة اللبنانيّة للتدريب االجتامعيrima.moawad@usj.edu.lb :
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•برنــارد
ّ
ّ
ّ
ـب ومســؤول وحــدة حاميــة الطفــل يف مستشــفى أوتيــل ديــو Child@usj.edu.lb :؛ Pediatre@usj.edu.lb
األطفــال يف كلّ ّيــة الطـ ّ
واملنســقة اإلداريّــة مللــف شــؤون املوظفــن يف دائــرة املــوارد البرشيّــة:
•ســارة زهرالديــن ،املفــوض لحاميــة األحــداث
ّ
sarah.zahreddine@usj.edu.lb

مسؤوليات المفوض لحماية األحداث
عي مفوض لحامية األحداث يف الجامعة ،وتتمثّل مهامه مبا ييل:
يُ ّ ُ
•تأدية دور املرجع األسايس ملعالجة املسائل واملشاكل املتعلّقة بحامية األحداث ،والتوجيه الداخيل والخارجي بهذا الشأن
• وضع سياسة وإجراءات حامية األحداث وتعزيزها ومتابعتها
أي موظّــف جديــد يلتحــق بطاقــم الجامعــة عــى سياســة حاميــة األحــداث ،وعــى أن يوقّــع اســتامرة
•الحــرص عــى إطــاع ّ
قبــول هــذه السياســة وااللتـزام بهــا وتطبيقهــا
• تنسيق عملية التدريب عىل حامية األحداث وتنظيم دورات تدريبية منتظمة للموظّفني
• تنسيق عملية التدقيق الذات ّية لحامية األحداث
كل ثالث سنوات)
األقل م ّرة ّ
• تنسيق عملية التدقيق يف تنفيذ هذه السياسة (عىل ّ
• وضع خطط عمل م ّدتها ثالث سنوات لحامية األحداث
• دعم اإلدارة التنفيذيّة وتقديم النصائح بشأن حامية األحداث

٥

األساسية
التوجيهية
المبادئ
ّ
ّ
1

تتب ّنــى الجامعــة سياســة عــدم التســامح عــى اإلطــاق
أي حالــة مــن حــاالت إســاءة معاملــة األحــداث
مــع ّ
أو إيذائهــم.

11

يجــدر بــركاء الجامعــة واملســاهمني فيهــا أن يلتزمــوا
التزا ًمــا تا ًمــا بسياســة حاميــة األحــداث.

2

ـكل األحــداث بــأن يحصلــوا عــى الحاميــة مــن
يحـ ّـق لـ ّ
إســاءة املعاملــة أو خطــر التعـ ّرض لإلســاءة واإليــذاء.

12

يجــدر بالــركات العاملــة يف أحــرام الجامعــة ،أو
املســتفيدة مــن خدماتهــا ،أو املتلقيــة دعمهــا أن تلتــزم
التزا ًمــا تا ًمــا بهــذه السياســة.

3

كل األفـراد الذيــن توظّفهــم الجامعة مســؤوليّة
يتح ّمــل ّ
حاميــة األحداث.

13

4

يقــ ُع عــى عاتــق الجامعــة واجــب ُتقديــم الرعايــة
وحســن املعاملــة لألحــداث الذيــن تعمــل معهــم
مبــارشةً ،أو تتواصــل معهــم ،أو تشــملهم ضمــن
أنشــطتها.

تقـ ّدم الجامعــة بانتظــام دورات تدريب ّيــة حــول حاميــة
األحــداث مو ّجهــة إىل أفــراد املجتمــع الجامعــي،
ٍ
تحديــث يطــرأ عــى هــذه السياســة
بــأي
وتعلمهــم ّ
وعــى إجراءاتهــا.

14

كل األف ـراد الذيــن يتعاونــون
تلتــزم الجامعــة بتوعيــة ّ
معهــا حــول حاميــة األحــداث.

5

حرصــا
تتخــذ ّ
كل التدابــر الوقائ ّيــة لحاميــة األحــداث ً
عــى الحفــاظ عــى مصلحتهــم أ ّو ًل.

15

6

أي موظّــف قــد يشـكّل خطـ ًرا عــى
لــن تعـ ّـن الجامعــة ّ
األحداث.

يجــدر بأفــراد املجتمــع الجامعــي أن يتب ّنــوا ســلوكًا
وترصفــات تتســم بأعــى مســتويات االحــرام تجــاه
األحــداث ،وأن يحرصــوا عــى توفــر بيئـ ٍة آمنــة تتوافــق
مــع هــذه السياســة.

7

ـي ال يحــرم هــذه
لــن تدعــم الجامعــة ّ
أي نشــاط جامعـ ّ
السياسة.
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8

يجــب أن تتض ّمــن املناهــج التعليم ّيــة التــي تق ّدمهــا
ٍ
معلومــات حــول حاميــة األحــداث.
الجامعــة

يجــدر بأفــراد املجتمــع الجامعــي كلّهــم أن يوقّعــوا
عــى اســتامرة املوافقــة عــى هــذه السياســة ،وأن
كامــا.
ً
يلتزمــوا بتطبيقهــا التزا ًمــا

9

عنــد إجـراء أبحــاث تتطلّــب مشــاركة قارصيــن مــا دون
الثامنــة عــرة مــن عمرهــم ،يجــب أخــذ مســائل أدبيّة
معيّنــة باالعتبــار يف خــال تنفيــذ عمليّــة املوافقــة
األدبيــة املعتــادة ملشــاريع األبحــاث.

10

تحــرص الجامعــة لــدى اســتخدامها معلومــات أو مــواد
مرئيــة (صــور أو فيديوهــات) عــى املحافظــة عــى
احـرام األحــداث ،والعائــات ،واملجتمعــات وكرامتهــم.

٦

17

تتح ّمــل الجامعــة مســؤول ّية مســاعدة رشكائهــا عــى
االســتجابة ملتطلّبــات الحاميــة الدنيــا.

18

يُفــرض بكافــة االت ّفاقــات ومذكّــرات التفاهــم أن
تتض ّمــن اح ـرام سياســة حاميــة األحــداث يف جامعــة
الق ّديــس يوســف يف بــروت.

الوقاية
ـج
ســتخض ُع جميـ ُع برامــج الجامعــة وأنشــطتها إىل تقييــم ملخاطــر إســاءة معاملــة األحــداث ،وسـتُتخذ اإلجـراءات املالمئــة وت ُدمـ ُ
كل مراحــل هــذه الربامــج مــن أجــل تخفيــض الخطــر عــى األحــداث وتعزيــز رفاههــم.
بالتــايل يف ّ
تحــرص الجامعــة عــى تنفيــذ أفضــل املعايــر يف سياســات التوظيــف والتح ّقــق مــن تطبيقهــا  .إذ يجــدر بــكل مرشّ ـ ٍح لوظيفــة مــا
رب عملــه الســابق وكتابًــا ثانيًــا مــن مرجــع آخــر ،باإلضافــة إىل نســخة عــن ســجلّه العــديل للتأكّــد
أن يقـ ِّد َم كتــاب توصيــة مــن ّ
مــن أنّــه يتمتّــع بسـ ٍ
ـأي
ـلوك يتــاءم مــع معايــر الحاميــة .كذلــك ،يجــدر بــه أن يوقّــع ترصي ًحــا يؤكّــد فيــه أنّــه مل يُـ َدن قــط بـ ّ
ـول قســم املــوارد البرشيّــة مســؤوليّة تف ّحــص هــذه الوثائــق والتح ّقــق مــن ص ّحتهــا.
جرميــة أو إســاءة معاملــة طفــلٍ مــا .ويتـ ّ
سيوقّع جميع األفراد مد ّونة قواعد السلوك املتعلّقة بحامية األحداث (امللحق أ).
ستور ُد الجامعة يف اتّفاقيّاتها مع الرشكاء البندين التاليني:
-1التزمــت جامعــة الق ّديــس يوســف بالحفــاظ عــى ســامة األحــداث وحاميتهــم أثنــاء تنفيــذ مهامهــا .مــن هنــا ،يلتــز ُم الطالب/
ـكل
املتد ّرجــون واملوظفــون املحرتفــون يف الجامعــة تكريــس جهودهــم لــردع ســوء معاملــة األحــداث واإلســاءة إليهــم بـ ّ
املؤسســة املســتضيفة .لــذا عليهــم:
أشــكالها يف ّ
املؤسســة املســتضيفة ،وعنــد االقتضــاء ،مد ّونــة القواعــد
•اح ـرام مد ّونــة قواعــد الســلوك املتعلّقــة بحاميــة األحــداث يف ّ
الخاصــة بالجامعــة؛
املؤسسة املستضيفة؛
• متييز الحاالت التي قد تع ّرض األحداث للخطر ضمن إطار األنشطة التي يت ّم تنفيذها يف ّ
(املؤسســة املســتضيفة) ،وعنــد االقتضــاء ،مــن قبــل
•التعـ ّرف إىل إجـراءات التمييــز والتوجيــه والتبليــغ املتّبعــة مــن قبــل
ّ
الجامعــة واحرتامهــا؛
ّ
املؤسســة املســتضيفة كتاب ـاً إلعــام
يف حــال أظهــر طالب/متــد ّرج أو موظــف يف الجامعــة ّ
أي ســلوك مــيء لطفــلٍ مــا ،ترســل ّ
املســؤول عــن التــد ّرج الــذي عيّنتــه الجامعــة.
أساســا سياســ ًة لحاميــة
-2تتض ّمــن االتّفاقــات التــي توقّعهــا الجامعــة ترصي ًحــا يلتــزم مبوجبــه الــركاء الذيــن ال ميلكــون ً
ً
خاصــة بهــم ،مــع العلــم أ ّن هــذه الخطــوة ت ُعتــر رشطــا مــن رشوط
األحــداث باحـرام سياســة الجامعــة أو بوضــع سياســة ّ
الرشاكــة األساس ـيّة.

توعية المجتمع الجامعي
يخضــع أف ـراد املجتمــع الجامعــي إىل تدريــب عــى حاميــة األحــداث مــن أجــل التشــديد عــى رضورة حاميتهــم والحفــاظ
أي خطــر أو تهديــد بســوء املعاملــة ،وذلــك بالتوافــق مــع
عــى حقوقهــم .وســيح ّملهم هــذا التدريــب مســؤولية التبليــغ عــن ّ
اإلج ـراءات املن ّفــذة يف الجامعــة (امللحــق ب).
أمــا األفـراد الذيــن ينخرطــون بأنشــطة مبــارشة مــع األحــداث فســيخضعون إىل تدريــب مع ّمــق خــال األشــهر الســتة األوىل بعــد
توظيفهم.
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وباإلضافــة إىل ذلــك ،ســيت ّم إعــام الــركاء باملســؤوليّة املناطــة بهــم مبوجــب هــذه السياســة أثنــاء إبـرام ات ّفاقياتهم مــع الجامعة.
املؤسســات توقيــع ترصيــح باملشــاركة يف حاميــة األحــداث ضمــن إطــار االت ّفاقيّة.
ففــي هــذا الســياق ،تتوقّــع الجامعــة مــن ّ
وســيت ّم إعــام األحــداث وعائالتهــم بالتـزام الجامعــة حاميتهــم ،وباســم الشــخص الــذي ميكــن االتّصــال بــه ،وباملســار الواجــب
أي قلــق تجــاه حـ ٍ
ـدث مــا.
ات ّباعــه يف حــال ســاورهم ّ
مؤسســاتها،
وتلتــزم الجامعــة بتقييــم حاجــات التدريــب عــى حاميــة األحــداث ســنويًّا لجميــع األفـراد العاملني معهــم يف مختلف ّ
وبتســهيل حصولهــم عــى جلســات تدريــب مامثلــة  :مفــوض لحاميــة األحــداث ،وطاقــم العمــل ،واألســاتذة ،والطـاّب الذيــن
يعملــون مــع األطفــال يف الجامعــة.
وسيت ّم تكريس جميع الجهود املتاحة لتحديد املوارد املتوفّرة لالستجابة إىل االحتياجات.
تش ـ ّج ُع الجامع ـ ُة مفــوض لحاميــة األحــداث عــى الســعي بدعـ ٍـم مــن لجنــة حاميــة األحــداث إىل البحــث عــن مد ّربــن و/أو
برامــج تدريب ّيــة عــى املســتوى املحـ ّـي ،والوطنــي ،والــدويل ليت ـ ّم تكييفهــا مــع الســياق اللبنــاين وســياق الجامعــة نفســها.

متابعة تبليغ
ـخص مــا .وتتألّــف هــذه اإلجــرءات مــن الخطــوات
أي تبليــغ يتق ـ ّدم بــه شـ ٌ
تتب ّنــى الجامعــة اإلج ـراءات الرضوريــة ملتابعــة ّ
3
املؤسســة املعن ّيــة ،واســتدعاء لجنــة الخـراء الجتــاع ،وتقييــم الحالــة،
التاليــة :تجميــع الوقائــع امللحوظــة ،وإعــام عميد/مديــر ّ
وات ّخــاذ التدابــر املالمئــة (امللحــق ب).
رسيّــة املعلومــات مبــا يخــدم مصلحــة الحــدث وعائلتــه يف
ســتأخذ الجامعــة ّ
كل تبليــغ مقـ ّدم بج ّديّــة ،وهــي تتع ّهــد بحاميــة ّ
أي صدمــة جديــدة أثنــاء عمل ّيــة معالجــة الشــكاوى.
جميــع األوقــات ،وســتحرص عــى أالّ يتع ـ ّرض هــذا األخــر إىل ّ
ـي مبــارشةً ،فيجــب أن يتق ّبــل املســتمع أقوالــه مــن دون اإلرصار عــى طلــب
أ ّمــا يف حــال أتــت الشــكوى مــن الحــدث املعنـ ّ
معلومـ ٍ
ـات إضاف ّيــة ،أو التحقيــق أكــر يف املوضــوع ،أو اســتجواب املعتــدي املزعــوم أو مواجهتــه ،كــا ســيت ّم إعــام الحــدث
باإلجــرءات املتّبعــة.
كل الوقائع امللحوظة يف استامرة التقرير.
سيت ّم تدوين ّ
كل إعالم بهذه السياسة.
وسيت ّم إلحاق األدوات الرضوريّة ملتابعة ّ

المراقبة والتقييم
ســيت ّم دمــج حاميــة الحــدث يف عمل ّيــة إدارة املخاطــر يف الجامعــة ،وســيحرص مجلــس الجامعــة ،مــن خــال تقاريــر املتابعــة
التــي تق ّدمهــا اللجنــة اإلداريّــة يف املرصــد الجامعــي ،عــى حســن تنفيــذ إج ـراءات حاميــة األحــداث وفعال ّيتهــا.
تخضـ ُع 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  21ترشين األ ّول/أكتوبر .2020
املؤسسة املعنيّة بالتبليغ.
 -3يشكّل رئيس الجامعة لجنة الخرباء ،عىل أن تتألّف من :معالج نفيس ،واختصاصية اجتامعيّة ،وطبيب ،ومفوض لحامية األحداث ،ومسؤول ّ

٨

مدونة قواعد السلوك
الملحق أ:
ّ
االسم:
املركز:
 أستاذ بدوام جزيئ
 متد ّرج
 آخر :ح ّدد

 موظّف إداري
 طالب
أهل/ويص

ّ

 أستاذ متفرغ
 متط ّوع

أنــا املوقّــع أدنــاه أؤكّــد أنّنــي قــرأت سياســة حاميــة األحــداث يف جامعــة الق ّديــس يوســف وفهمتهــا ،وأتع ّهــد أن ألتــزم يف إطــار
أنشــطتي بالتــايل:
 -1احرتام سياسة حامية األحداث يف الجامعة واجراءها؛
 -2اتّباع قواعد السلوك التي تفرضها وظيفتي؛
 -3الحفاظ عىل بيئة آمنة لألحداث؛
كل اإلجراءات الرضوريّة لحامية األحداث من سوء املعاملة؛
 -4تطبيق ّ
الخاصة ومشاركتهم ،والعمل عىل متكينهم؛
 -5تعزيز سالمة األحداث ذوي االحتياجات
ّ
ـض النظــر عــن عرقهــم ،أو جنســهم ،أو جنسـ ّيتهم ،أو لغتهــم ،أو دينهــم ،وتقديــر أفكارهــم
-6معاملــة األحــداث باحـرام بغـ ّ
وآرائهم؛
ـأي لغــة أو ســلوك غــر مالمئــن قــد يتس ـ ّببان مبضايقــة ،أو إســاءة ،أو إثــارة جنس ـ ّية ،أو
-7عــدم التو ّجــه إىل األحــداث بـ ّ
إهانــة ،أو قــد ميكــن اعتبارهــا غــر مالمئــن ثقاف ًّيــا؛
 -8عدم استخدام الوسائل الجسديّة أو العقاب البدين لتأديب األحداث؛
أي سلوك قد يع ّرض األحداث لألذى العاطفي أو النفيس؛
 -9تفادي ّ
أي عالقـ ٍة أو نشـ ٍ
ـاط جنــي ،مبــا يف ذلــك الدفــع لقــاء حثّهــم
-10عــدم إرشاك أحــداث مــا دون الثامنــة عــرة مــن العمــر يف ّ
عــى تقديــم خدمــات أو عالقات جنسـ ّية؛
أي ٍ
نشاط قد يع ّرضهم لخطر اإلصابة؛
أي عمل ال يتالءم مع عمرهم أو من ّوهم ،أو يف ّ
-11عدم إرشاك األحداث يف ّ
أي قلــق أو شــكوك متعلّقــة باســتغالل األحــداث أو اإلســاءة إليهــم أو بعــدم احـرام هــذه السياســة
-12التبليــغ فــورا ً عــن ّ
مــن خــال اتّبــاع اإلجـراءات املتّخــذة يف الجامعــة؛
 -13حامية املعلومات املرتبطة باألحداث الذين تع ّرضوا لسوء املعاملة إذ إنّها قد تع ّرضهم وعائلتهم إىل الخطر؛
-14اســتخدام الكمبيوت ـرات ،أو الهواتــف املحمولــة ،أو كام ـرات الفيديــو ،أو الكام ـرات ،أو مواقــع التواصــل االجتامعــي
ـأي
أي محتــوى قــد يكــون مسـ ًّ
ـتغل لهــم بـ ّ
بطريقــة مالمئــة ،وعــدم اســتغالل األحــداث أو مضايقتهــم أو االطّــاع عــى ّ
طريقـ ٍة كانــت؛
ـويص القانــوين عليــه قبــل تصويــره وتفســر الطريقــة
-15الحــرص عــى أخــذ املوافقــة املســتنرية مــن الحــدث وأهلــه أو الـ ّ
التــي ســيت ّم اســتخدام الصــور أو الفيلــم بهــا؛
 -16الحرص عىل أن متثّل الصور واألفالم األحداث بطريقة محرتمة ووقورة؛
أي معلومــات قــد تســمح
-17الحــرص عــى أال تحتــوي الصــور أو األفــام املح ّملــة مواقــع التواصــل االجتامعــي عــى ّ
بالتعــ ّرف إىل هويّــة الحــدث.
أعــرف أنّنــي ،باعتبــاري عــى صل ـ ٍة بجامعــة الق ّديــس يوســف ،أتح ّمــل مســؤول ّية إظهــار حســن الســلوك وتفــادي القيــام
رصفــات قــد تعتــر مســتغلّ ًة لألحــداث أو مســيئ ًة لهــم.
بـ ّ
ـأي أفعــا ٍل أو ت ّ
االسم والتوقيع:
٩

الملحق ب :اجراء التبليغ عن اساءة

اجراء تبليغ عن اساءة اىل طفل
الشك يف حصول إسادة
أو مشاهدة حالة إسادة

خاصة بالجامعة
ّ

تجميع الوقائع امللحوظة

(الويص
إعالم املسؤول املبارش
ّ
املنسق ،رئيس القسم)...
ّ
املؤسسة (العميد،
إعالم مسؤول ّ
املدير ،اإلداري)...

التقييم واتّخاذ التدابري املالمئة

التعاون والتنسيق

إعالم رئيس الجامعة

تبليغ السلطات

١٠

اجتامع لجنة الخرباء

توجيه الطفل نحو الحصول عىل
الرعاية

املؤسسة
إعالم مسؤول ّ

تطبيق اإلجراءات الداخل ّية

