
بوسع المدارس االضطالع بدور تحويلي في تعزيز المعايير االجتماعية 
اإليجابية والمساواة بين الجنسين. ولكن بالنسبة للكثير من الفتيات والفتيان 

حول العالم، ُتعّد المدرسة مكاناً للعنف والخوف. كما يمكن أن توفر المدارس 
أيضاً مدخالً قّيماً للعمل مع األسر والمجتمعات المحلية إلنهاء العنف ضد 
األطفال بشكل واسع. يؤثر العنف البدني والجنسي والنفسي في المدارس 

ومحيطها، بما في ذلك عبر اإلنترنت، على األطفال والشباب في كل مكان. 

وعادًة ما يكون العنف نتيجة الديناميات غير المتكافئة في مجال النوع 
االجتماعي والقوى. يواجه الفتيان والفتيات أنواًعا مختلفة من العنف. 

فالفتيات عادًة ما يكّن أكثر عرضة للتنّمر النفسي، والعنف الجنسي، 
والتحرش، بينما يتعرض األوالد على األرجح للعقاب البدني، والعنف 

البدني؛ ويتعّرض األطفال الذين ال يتوافقون مع المعايير أو القوالب النمطية 

للنوع االجتماعي بشكل خاص للعنف والتنّمر. كما يبلغ احتمال تعرض 
األطفال ذوي اإلعاقة للعنف البدني في المدارس أكثر من ثالثة أمثال 
احتمال تعّرض أقرانهم، ويصل احتمال تعرض الفتيات ذوات اإلعاقة 

لالغتصاب إلى ثالثة أمثال احتمال تعّرض أقرانهن. وفي سياقات الصراع 
واألزمات الهشة، يواجه الطالب والموظفون مخاطر أكبر، مثل الهجمات 

الُموّجهة والعشوائية من ِقَبل القوات المسلحة أو الجماعات األخرى.

يعوق العنُف التعلَم ويضر برفاه األطفال. فهو يقلل من الثقة بالنفس، ويقلص 
الحضور إلى المدارس، وُيخفض الدرجات، ويدفع بالكثير من األطفال الى 
ترك المدرسة كلياً، وقد يؤدي الى مشاكل صحية خطيرة. كما يمكن أيضاً 

ح أن يصبح  أن ُيسهم في حلقة من العنف تزعزع االستقرار، حيث ُيرجَّ
الضحايا من األطفال جناًة أو ضحايا في وقت الحق من حياتهم.

يستحق كل طفل أن يحظى بالسالمة واألمن في المدرسة لكي يتعلم، وينمو، ويطّور المهارات 
والثقة التي يحتاج إليها لينعم بحياة صحية ومزدهرة.

دعوة للعمل
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سواء كان استغالالً جنسياً مقابل درجات، أو عقاباً بدنياً في الصف، أو تنمًرا 
وتحرًشا، فإن جميع أنواع العنف في المدراس يمكن وينبغي منعها. إنه من 
الصواب والحكمة القيام بذلك  –  أخالقياً واجتماعياً واقتصادياً  –  ألن ذلك 

يزيد من فرص بقاء الطفل في المدرسة ومن قدرته على تحقيق إمكاناته 
 وعلى كسر حلقة العنف. معاً يمكننا القضاء على العنف في المدارس. 

يجب علينا التأكد من أن تكون أصوات األطفال مسموعة، وأن يتوفر لديهم 
الحّيز الكافي للعمل. يجب أن يتحّمل المعلمون، والمجتمعات المحلية، 

والحكومات، والزعماء المسؤولية عن الوقاية من العنف واالستجابة له، 
وإعطاء األولوية لالحتياجات الفردية والرفاه لألطفال وجميع األشخاص 

في المحيط المدرسي.

   تطبيق السياسات 
   والتشريعات

تقوم الحكومات الوطنية واإلقليمية والمحلية بوضع وتطبيق القوانين 
والسياسات التي تحمي األطفال من جميع أنواع العنف في المدارس 

ومحيطها.  بما في ذلك على اإلنترنت. 
•   تطّبق وزارات التعليم سياسات لتحسين النظم والكفاءة والمهارات    

لمنع العنف في المدارس واالستجابة له عبر النظام التعليمي.
•   تحظر الحكومات الوطنية العقاب البدني في المدارس وتعزز   

وسائل التأديب اإليجابي. 
تضع الحكومات المحلية آليات إحالة واستجابة متعددة القطاعات    •  

ومالئمة للطفل لدعم ضحايا العنف في المدارس.   
تقوم الحكومات المحلية بالمصادقة على إعالن المدارس األمنة     •  

وتطبيقه، وتستخدم المبادئ التوجيهية لحماية المدارس والجامعات    
من االستخدام العسكري أثناء النزاع المسلح.  

يتطّلب القضاء على العنف 
في المدارس ومحيطها تنسيق 

الجهود على عدة مستويات.

  
ندعو الشركاء إلى دعم 

الحكومات على المستوى 
الوطنية ودون الوطني للقيام 

بما يلي:
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تعزيز الوقاية واالستجابة    
على المستوى المدرسي  

يقوم الموظفون والطالب ولجان اإلدارة بالمدارس بتوفير بيئة تعليمية آمنة 
وُمراعية للنوع االجتماعي لجميع الطالب ُتعّزز التأديب اإليجابي والتعليم 

المتمركز على الطفل وتحمي وُتحّسن الرفاه البدني والعقلي لألطفال. 

•  مراجعة المناهج المدرسية وتقويتها لتشمل ُنُهجاً فعالة لمنع العنف   
وتعزيز المساواة واالحترام.

•  تطبيق ورصد سياسات وإجراءات صون اإلطفال، مثل مدونات   
السلوك، وإرشادات السالمة الرقمية، و إجراءات اإلبالغ عن 

العنف في المدارس.

•  تضمن المدارس أن تكون البيئة المادية في المدارس وحولها آمنة   
ومصممة بطريقة تراعي رفاه جميع الطالب. 

تحويل المعايير االجتماعية    
وتغيير السلوك  

ُيدرك الوالدون، والمعلمون، واألطفال، والحكومات المحلية، وزعماء 
المجتمعات المحلية األثر الوخيم للعنف في المدارس، ويتخذون التدابير 

لتعزيز المعايير االجتماعية اإليجابية والمساواة بين الجنسين لضمان 
أن تكون المدارس مساحات آمنة للتعلم. 

•  تقوم المدارس بتعزيز تعليم حقوق الطفل وضمان معرفة األطفال   
والمعلمين حقوقهم واحترامهم حقوق األخرين. 

•  تعمل المدارس، والوالدون، وزعماء المجتمعات المحلية مًعا    
على تعزيز السلوك الخالي من العنف والبيئة المدرسية اآلمنة. 

يقوم الطالب، والوالدون، ومقدمو الرعاية،  والمعلمون،   •  

استثمار الموارد    
بشكل فعال  

زيادة االستثمارات الُموّجهة للقضاء على العنف في المدارس وتحسين 
استخدامها. 

•  تقوم الحكومات الوطنية بزيادة الموارد المحلية لدعم األشخاص،   
والبرامج، والعمليات للقضاء على العنف في المدارس. 

•  يزيد المانحون من الموارد الُموّجهة للقضاء على العنف في   
المدارس على مستوى البلد والمستوى العالمي، مع االستثمار 

في النُُّهج الفعالة.  

•  يزيد القطاع الخاص من الموارد المالية، والفنية، والعينية للقضاء   
على العنف في المدارس. 

توليد    
واستخدام األدلة  

تقوم البلدان والمجتمع الدولي بتوليد واستخدام األدلة حول كيفية القضاء 
على العنف في المدارس بشكل فعال. 

•  تقوم الحكومات والمدارس والمانحون بدعم جمع البيانات الُمفصلة   
ورصد األنشطة التي تمنع العنف في المدارس.

•  يزيد المانحون والشركاء في مجال البحوث من االستثمار في   
البحوث والتقييمات بشأن التدخالت لمنع العنف في المدارس 

)خاصًة الدراسات الطولّية(.

•  تقوم المدارس بجمع البيانات المفّصلة عن وقائع العنف بشكل   
مأمون وأخالقي لدعم تدخالت ُموّجهة وذات جودة أفضل. 


