
 ARABIC Child Protection Policy of Bethlehem University: Adopted by Executive Council 22 October 2013       
 

 (األطفال) الطفل حماية سياسة

 بيان

 تهمسن خالل عشرة الثامنة سيبلغون الذين بعضهم باستثناء ،البالغين من لحم بيت جامعة طلبة معظم أن رغم

 بين مباشر تواصل خاللها يحدث حيث مختلفة مجتمعية برامج تقدم الجامعة أن إال الجامعة، في األولى

 فإن لذا  .دائم بشكل جامعةال على ا  ضيوف يحلّون األطفال أن كما  .وطلبتها الجامعة موظفيو األطفال

 وحمايتهم حقوقهم، عن والدفاع األطفال، رفاه لتعزيز الالزمة اإلجراءات كافة اتخاذ بضمان تلتزم الجامعة

وفق ا لذلك تقصد هذه السياسة تسليط الضوء على التوقعات   .المعاملة ةءإساو واالستغالل األذى من

والممارسات الجيدة في حماية األطفال وصونهم، وبمفهوم واضح بأن على الجميع، وتحت أي ظرف من 

 الظروف، دعم التزامنا األخالقي تجاه الذين نخدمهم.

 حمايةب المتعلقة المدنية التشريعات جميع مع متسقة وإجراءاتها سياساتها كافة تكون بأن جامعةال وتتعهد

 .والمستقبلية الحالية هميتورفاه األطفال

 هذه السياسة غاية

وذلك  لحم بيت جامعةب عالقة لهم ذينال األطفال كافة وسالمة أمن على الحفاظ هو السياسة هذه من الغاية

رفوا مع األطفال، كيف يتوقع منهم أن يتص هذه السياسة سيتضح للجميع وبسريان .ضمن بيئة آمنة وإيجابية.

، مخاوف حول سالمة أحد األطفال مما يضمن سالمة الطفل وحمايته من جهة ناكا كانت هوماذا يفعلون إذ

 وحماية الجامعة من جهة أخرى.

 تطبيق السياسة

 العاملين في الجامعة وطلبتها والمتطوعين فيها.على جميع  ةتنطبق هذه السياس

 في هذه الوثيقة التعريفات

 من عمره.على أي شخص دون الثامنة عشرة يطلق لفظ "طفل"  الطفل:

 .الثامنة عشرة من العمر أو أكثر على كل من بلغيطلق لفظ "بالغ"  :البالغ

والجروح العظام في ر الجروح وكس ذلك في بما لألطفال ضررا   سببمتعمد ي لعم كل:  الجسدي االعتداء

والكبت عمل يسبب األذى للطفل مثل الدفع العنيف، والصفع، والرفس، أي والحروق.  كما يشتمل على 

 الجسدي غير المبرر.



 استخدام أو واإلذالل ،اللفظي االعتداء مثل عاطفيا   ألطفالا معاملة إساءة هذا شملي:  العاطفي االعتداء

 تقديرالو والكرامة، بالهوية، اإلحساس من قللت قد أخرى معاملة ةيأل همتعريض أو والمذلة؛ مهينةال العبارات

 .لذاتل

 إلثارة القاصر مُيستخد عندما بالغ وشخص قاصر بين تفاعل أو اتصال كل ذلك يشمل:  الجنسي االعتداء

 االتصال ذلك في بما جنسي، نشاط أي في ا  قاصر بالغ شخص ركُيش عندما عادة هذا يحدث.  ا  جنسي بالغال

 لموادا وتوزيع ،االستعراء مثل ،المباشر الجنسي تصالاال تشمل ال التي ةالجنسي واألعمال المباشر، الجنسي

 .ةالمتعمد مشاهدتها أوها تحميل وأ/و األطفال تشمل التي اإلباحية

 ،الكافيتين والحماية الرعاية قديمت عدمو ،هاتأخير أو الصحية الرعاية ومنع البدني، اإلهمال ويشمل :اإلهمال

 الطفل وإبقاء ،(ةمراقب دون صغير طفل ترك مثل) الكافي غير اإلشراف أو تقديمهما، على القدرة عدم أو

 . نموال في ضعف أو جسيم ضرر إلى طفلال ضعرّ ي إغفال أي أو خطرة، بيئة في

ويشتمل على استعمال القوة، والتهديد، أو   .واإلهانة باآلخرين يلحق األذى سلوكنمط من ال هو :التنمر

ا ستغالل لالاإلكراه  ا أو غير أو التخويف أو السيطرة العدائية على اآلخرين إن كان سلوك  ا أو لفظي  كتابي 

ا. ا جسدي   لفظي أو سلوك 

  الطفل حماية مشرف

من أن جميع أعضاء أسرة الجامعة على علم بسياسة حماية على مشرف حماية الطفل مسؤولية التأكد  تقع

حاالت الطفل في الجامعة وتوفير التدريب الدوري للعاملين فيها.  ويتلقى مشرف حماية الطفل التقارير عن 

.  وسيتم إدراج إسم مشرف حماية الطفل ومعلومات االتصال به في الدليل ينظر فيهاإساءة معاملة الطفل و

 وظفين.السنوي للم

 إرشادات وإجراءات

 :اآلتية اتاإلجراء اتباع سيتم ،لحم بيت جامعة في لعملل جديد موظف أي انضمام عند

حيث  التوظيف نموذج على التوقيع لحم بيت جامعة في للعمل الجدد المرشحين جميع إلى طلبال .1

  ، إن وجدت.سابقة قانونية إدانات أو جارية قانونية تحقيقات أية عن فيه ونيصرح

 عند التدريسية وهيئتها الجامعة موظفي كافةمكتب الموارد البشرية والشؤون اإلدارية  يزّود .2

 نتبيّ  وثيقة على التوقيع إليهم والطلب لحم بيت جامعة في الطفل حماية سياسة عن بنسخة توظيفهم

 االلتزام على يوافق وأنه وفهمها، عليها، واطلع السياسة، هذه من نسخته استلم قد موظف كل أن

 .بها

وتعتبر من  نكليزية والعربيةلكتروني للجامعة باللغتين االع االعلى الموقحماية الطفل سياسة تنشر  .3

 ضمن المسؤولية التعاقدية لجميع العاملين في الجامعة.

  عن: على األشخاص الذين يتعاملون مع أطفال االمتناع قطعًيا
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 .أو التعدي أو استغالله الطفلضرب  .1

 عالقات جسدية أو جنسية مع األطفال.إقامة  .2

 قد توحي باالستغالل أو اإلساءة. مع األطفالعالقات  إنشاء .3

 ساءة.يعرضه إلى خطر اإلأو  بأسلوب يتضمن إساءة إلى الطفلتصرف ال .4

 نصائح غير مقبولة. م اقتراحات أوغير الئقة أو مهينة وتقديلغة  استعمال .5

 غير الئق أو قد يوحي باستفزاز جنسي. التصرف بشكل .6

 ، وتأييد تلك التصرفات.شتراك مع أطفال في تصرفات مسيئة أو غير قانونية أو تعرضهم للخطراال .7

أو خلق أي شكل من أشكال االستغالل  األطفال أو إذاللهم أو تحقيرهمهانة إبقصد  تصرفال .8

 العاطفي.

 معاملة األطفال معاملة متحيزة أو تفضيل طفل على آخر. .9

 والشبكات المواقع أو النصية، الرسائل أو اإللكتروني، البريد خالل من القاصرين مع التواصل.11

 أي في االجتماعي التواصل أشكال من ذلك غير أو اإلنترنت، عبر الدردشة أو غرف االجتماعية،

 رسالة مع متسقا   االتصال هذا مضمون يكن لم وما برامجي أو تعليمي غرض هناك يكن لم ما وقت،

 .الجامعة

والتعامل مع األطفال تحت تأثير المخدرات أثناء تعاطى الكحول أو المخدرات غير المشروعة .11

 العمل.

ا أكثر من الالزم 12   مع األطفال لوحدهم بمعزل عن الناس..تمضية وقت 
 

ن تجنب أي تصرف يدل على سلوك أن على البالغي أعاله غير شاملة وكاملة، لكن المبدأ هوإن القائمة 

 غير مهني قد يعّرض الطفل إلى اإلساءة.

 

  طفل معاملة إساءة حول شكوك أو دعاءاتإ وجود حالة في التصرف

 بحساسية ذلك مع عاملالت متي أن الضروري فمن معاملة، ساءةا حادثة عن لاطفاأل أحد كشفي عندما

 لدعم عامة إرشادات يلي وفيما  .المعلومات إلى مشرف حماية الطفل وتمرير، شديدتين مهنيةو

 : الكشف حاالت مع تعاملي الذي الموظف

 .بهدوء صرفتال .1

 .تامة يةجدب ألمرا ذخأو واهتمام بعنايةللطفل  عاستمالا .2

 .بالتحدث المناسبة لخطوةا اتخذ أنه له دوالتأكي الحالة بلّغ الذي طفلال ةنطمأ .3

 .سرية معلومة أية بإبقاء عدم الوعد .4

 فقط. االستيضاح لغاية أسئلة طرح .5

 .يحائيةاال سئلةاأل االمتناع عن .6

 .الحالة عن أبلغ الذي الشاب/الطفلأقوال  نم تحققال .7



 .اإلساءة بارتكاب مالمته الشخص حول رأياالمتناع عن تقديم  .8

 وكتابة التقرير، مع التوقيع على التفاصيل من ممكن قدر وبأكبر وقت أقرب في المحادثة تدوين .9

 .تاريخال

 .الالحقة اإلجراءات يفهم الشاب أو طفلال أن تأكدال .11

  .بمفردك المشكلة هذه مع لتعاملااالمتناع عن  .11

 المعلومات إلى مشرف حماية الطفل. يررتم .12

أنظر الموقع اإللكتروني ). للحادثة بسجل لالحتفاظ الحالة إلبالغ المخصص التقرير نموذج مااستخد .13

 (سياسة حماية الطفل لنماذج:اللجامعة: صفحة الموارد البشرية: 

 .تامة بسرية المعلومات مع تعاملال .14

 األطفال معاملة إساءة عن اإلبالغ

 : يلي بما تتلخص األطفال معاملة إساءة حاالت عن بالغلإل األساسية اإلرشادات

 والرد عليها دون تأخير.سيتم التعامل مع التقارير حول إساءة معاملة الطفل  .1

 ه.يتيجب أن تكون األولوية لسالمة الطفل أو الشاب ورفاه .2

المعاملة من قبل البالغين  إساءة بكل احترام وكرامة وعطف إذا ادعواألطفال إلى ا يجب االصغاء .3

 في الجامعة.

 المتهمين باإلساءة.البالغين  يتم التعامل بعدل مع .4

)أنظر الموقع دون تأخير.  ب إلى مشرف حماية الطفلتقدم التقارير على النموذج المناس  .5

 االلكتروني للجامعة: صفحة الموارد البشرية: النماذج: سياسة حماية الطفل(

 األطفال معاملة إساءة دعاءاتا أو مخاوف أو المعاملة، إساءة عن اإلفصاح تقارير تقديم إجراء إلكمال

 : اآلتية الخطوات اتباع يجب

 معاملة إساءة حول شكوك لديه الذي أو طفل معاملة إساءة عن معلومات تلقى الذي الموظف على .1

 .المناسب التقرير نموذج كملي نوأ ،فورا   الطفل حقوق مشرف غيبلّ  أن

 أن نيضم  أن المبلّغ شخصال على يجب ، بها مشتبه أو ةفعلي معاملة إساءة حول تقرير تقديم عند .2

 وقت أي في شاب/طفل أي تركي أن نبغيي ال وأنه تهورفاهي الشاب/الطفل سالمةل دائما   هي األولوية

 . آمن غير وضع في

 .مراجعتهاو توفيرها تم التي المعلومات تقييمب الطفل حقوق مشرف يقوم .3

  .لجامعةل األعلى رئيسال نائب إلى المعلومات هذهمشرف حقوق الطفل  نقلي  .4

ا محتمال  على إبالغ ولي أمر الطفل باإلساءة أو االشتباه بوجود إساءة إال إذا شّكل ذلك يتم  .5 تهديد 

 الطفل.

وحدة حماية  إلى والخطيرة المثبتة اءاتاإلس كافة حول تقرير بتقديم الطفل حقوق مشرف يقوم .6

 األسرة واألحداث في الشرطة الفلسطينية في بيت لحم.
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 ،األمناء مجلس رئيسو لجامعة،لاألعلى  رئيسال إبالغب الجامعةاألعلى للجامعة  رئيسال نائب يقوم .7

 .مؤكدةو خطيرة اتإساء أية عنالالتين  بطريركو الدولي مجلسال ورئيس

 السرية
تكون مشاركة يجب أن ق عليها مبدأ السرية.  ويطبّ من الضروري أن  األطفال، معاملة إساءة حاالت في

 االطالع إلى ونحتاجي ذينال الناس عدد بقىي أن على أساس "الحاجة إلى المعرفة" فقط، ويجبالمعلومات 

 .دنىاأل الحد عند عليها

 مراجعة السياسة

وطرحها على  عمل التعديالت، إذا لزم،المجلس اإلداري بمراجعة السياسة مرة كل ثالث سنوات و يقوم

 المجلس التنفيذي لمناقشتها والموافقة عليها.

 

 .2116تشرين الثاني  1المجلس التنفيذي في  أقرهاالمعدلة  الطفل حماية سياسة

 

 

 

  



  1 ملحق

 لحم بيت جامعة

 بها مشتبه طفل معاملة إساءة حالة عن بالغ نموذج

 .............................................................. :البالغ تاريخ

 : ...........................................................البالغ مسجل اسم

 :البالغ بمسجل لالتصال معلومات

 : .....................جوال/  هاتف 

 ......................................................................: العنوان 

 : ......................................................عليه المجني/  الضحية اسم

 :عليه بالمجني لالتصال معلومات

 .......: ............................................................جوال/  هاتف 

 : .........................................................الجامعي الحرم/  المنزل عنوان 

 (: ....................................................................معروفا   كان إن) باإلساءة المشتبه اسم

 ...................: .....................................جوال/  هاتف 

 : .........................................................الجامعي الحرم/  المنزل عنوان 

 لحم؟ بيت جامعة في متطوع أو طالب، ، موظف التدريسية، الهيئية في عضو به المشتبه هل

 : ..........................................حّدد  نعم ال 

 :ابه المشتبه اإلساءة وصف

(: ...............................................معروفا   كان إن) المرات عدد/  التاريخ   

 (: .......................................معروفا   كان إن) المكان 

 .................................................................................................... : اإلساءة وصف

 .(راألم لزم إذا إضافية صفحات ماستخد)


