إعادة فتح المدارس بأمان:

توصيات إلعادة البناء على نحو أفضل وإنهاء
العنف ضد األطفال في المدارس ومن خاللها
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إذ تتجه األنظمة التعليمية في جميع أنحاء العالم إلى إعادة فتح المدارس ،بات من المهم أكثر من أي وقت مضى إدماج
إجراءات لمنع العنف ضد األطفال في المدارس ومن خاللها واالستجابة إليه ،وتقديم تدخالت وخدمات في األماكن التي لم
توضح الرسائل الرئيسية أدناه ،وبالتفصيل ،ما ينبغي أن
تتوفر فيها هذه الخدمات من قبل ،وتعزيز المتوفر منها وتوسيعهّ .
تتألف منه هذه التدخالت والخدمات .وهي تستند إلى «دعوة للعمل من أجل تعلّم آمن» ،وتبني على وثيقة «إطار إلعادة
ترافق تطوير
فتح المدارس» 1التي طورتها اليونيسف بالتعاون مع اليونسكو وبرنامج األغذية العالمي والبنك الدولي .وقد
َ
اإلطار بمجموعة تكميلية من الرسائل أصدرها «الفريق العامل العالمي المعني بإنهاء العنف الجنساني المتصل بالمدارس«.

إعادة فتح المدارس في سياق مختلف عن قبل
لقد عانى عدد كبير من األطفال والشباب من زيادة في العنف والتوتر النفسي والعاطفي أثناء فترة إغالق المدارس .وت ِّ
ُقدر
التوقعات األولية أن زيادة كبيرة قد حدثت في التعرض للعنف البدني والجنسي و/أو العاطفي نتيجة لمالزمة المنازل
بسبب جائحة كوفيد 19-وتعطيل البرامج المصممة لمعالجة قضايا العنف ضد األطفال القائمة 2والمستمرة 3،والتي من
ال لمستوى أكبر من خطر مواجهة العنف ،بمن فيهم األطفال
المرجح أنها أثّرت بصفة خاصة على األطفال المعرضين أص ً
ذوو اإلعاقات ،والبنات ،وغيرهم من األطفال المنتمين لفئات عادة ما تكون مهمشة .وفي األوضاع التي انتقل فيها التعليم إلى
تعرض األطفال للتنمر عبر اإلنترنت واالستغالل واالنتهاك الجنسيين
شبكة اإلنترنت أو منصات أخرى للتعلّم عن ُبعد ،ربما ّ
اللذين يستهدفان األطفال .وال بد أن إمكانية الحصول على خدمات الدعم ،بما فيها الدعم النفسي وخدمات الصحة الجنسية
واإلنجابية ،قد باتت مقيدة بشدة أثناء إجراءات مالزمة المنازل والتباعد االجتماعي .
وثمة أطفال آخرون ربما يواجهون قلقًا إضافيًا إذ يعودون إلى مدارسهم ،إذ أن العوامل التي جعلت المدارس غير آمنة
ِ
لبعض المتعلمين لم
تختف .وربما يكون األطفال الذين استُهدفوا بالتنمر والمضايقات في المدارس قد شعروا بمزيد من
األمان والقدرة على التعلّم عن ُبعد إذ لم يعودوا مضطرين لمواجهة الرعب والقلق اليوميين الناشئين عن مواجهة المتنمرين
في المدارس ،وقد تكون عوامل الخطر بالتعرض للتنمر واألشكال األخرى من العنف في المدارس قد ازدادت .وربما يكون
بعض األطفال يتعاملون مع التبعات المباشرة للمرض ويعانون من الوصم المرتبط بكوفيد ،19-بمن فيهم الذين تأثر أفراد
تعرضهم للتنمر .
عائلتهم بالمرض ،مما قد يؤدي إلى زيادة ّ
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ومن المرجح أن العوامل التي تؤدي إلى بقاء األطفال خارج المدارس قد تفاقمت ،خصوصًا لألطفال األشد ضعفًا واألكثر
التغيب عن المدارس والتسرب منها على قدرة المدارس على توفير نقطة دخول لمنع العنف
ُعرضة للتهميش .وتؤثر زيادة
ّ
واالستجابة إليه .وسيؤثر ذلك بصفة خاصة على األطفال الذين يتخلفون عن الركب عادة ،بمن فيهم البنات ،والالجئون،
واألطفال ذوو اإلعاقات ،واألطفال من أبناء الشعوب األصلية ،والمنحدرون من أسر منخفضة الدخل ،والذين يعيشون في
مناطق ريفية أو نائية أو في بلدان متأثرة بأزمات ،إذ ستزيد أرجحية تخلفهم عن الركب بسبب ضعف إمكانيتهم في
الوصول إلى منصات التعلّم الرقمية .إضافة إلى ذلك ،ال بد أن البنات واجهن توقعات أكبر بأداء واجبات ومسؤوليات في
المنزل ،مما أثر على قدرتهن بمواكبة متطلبات التعلّم ،في حين ازدادت معدالت الحمل المبكر والحمل غير المرغوب.
وعلى سبيل المثال ،قد يزداد عدد البنات في سن الدراسة الثانوية من غير الملتحقات بالمدارس بحوالي  10ماليين بنت
بعد انتهاء األزمة 4.وهذا يزيد من تكريس الفجوات بين الجنسين في التعليم وقد يؤدي إلى زيادة خطر العنف ،واالستغالل
واالنتهاك الجنسيين ،والحمل المبكر والحمل غير المرغوب فيه ،وزواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري .
التغيب عن المدارس أو عدم العودة إليها مرتبطين ارتباطًا مباشراً بتعرض الطالب للعنف واالستغالل
يمكن أن يكون
ّ
ال في ابتعاد األطفال عن المدارس ،بما في ذلك عمالة األطفال التي تمنعهم من
واإلهمال .وتمثل قضايا حماية الطفل عام ً
االلتحاق بالمدرسة ،والعنف في المدارس ،بما في ذلك المضايقات وممارسات التمييز التي تخلق الخوف ،أو قد يبتعد الطفل
رغبة منه بإخفاء العالمات البدنية التي تدل على تعرضه  /تعرضها إلساءات في المنزل أو في أماكن أخرى ،أو
عن المدرسة
ً
إلخفاء الحمل في حالة الفتيات .ومن ناحية أخرى ،عادة ما يكون المعلمون وموظفو المدارس في الخطوط األمامية لتحديد
العنف ضد األطفال واالستجابة إليه ،وبالتالي يرجح أال يالحظ العنف الذي يحدث في المنزل أو في المجتمع المحلي عندما
ال يلتحق األطفال بالمدارس ،كما تقل أرجحية حصول األطفال على الدعم الذي يحتاجونه .
التغير في السياق وفي احتياجات المتعلمين عندما تضع خطط إعادة فتح
ينبغي على الحكومات أن تبني الوعي بشأن
ّ
المدارس ،بحيث تراعي التجارب المختلفة للفئات المختلفة من األطفال ،لإلعداد إلعادة فتح األنظمة التعليمية على نحو آمن
ودعمها .وكما كان منع العنف وتوفير بيئة آمنة للتعلم أمراً ذا أولوية قبل جائحة كوفيد ،19-يجب أن يظل هذا الجانب
موضع تركيز في أي خطط وجهود إلعادة فتح المدارس على نحو آمن .

أنشطة ذات أولوية للعودة إلى المدارس
ينبغي على الحكومات أن تقود جهداً متعدد القطاعات ،والعمل مع المجتمع المدني والمعلمين والوالدين ومقدمي الرعاية
واألطفال أنفسهم للتحقق من أن العودة إلى المدارس تتيح األمان لجميع األطفال ليتعلموا .ونحن نوصي بما يلي :
أن تزيد المدارس جهودها لتوفير بيئة آمنة وتعزيز المساواة بين الجنسين وشمول الجميع :
يجب استعراض السياسات والممارسات القائمة للتحقق من أن المدارس تتخذ جميع اإلجراءات الممكنة لتعزيز
األمان ومنع العنف ضد األطفال .وتمثل إعادة فتح المدارس فرصة إليالء األولوية لنهج عدم التسامح إطالقًا مع جميع
أشكال العنف ،والتأكيد على هذا النهج .
يجب على جميع المدارس ،ومن خالل فضاءاتها المادية وسياساتها وممارساتها التعليمية ،أن تواصل السعي
للتحقق من المساواة في فرص التعليم ونواتجه لألوالد والبنات ،بما في ذلك المشاركة والدعم المتساويان وتوفير
بيئات شاملة للجميع وخالية من التمييز .ويجب أن يكون فهم الفروقات الجنسانية واالحتياجات المحددة للفئات
المختلفة من األطفال ،والذين تأثروا بالجائحة على نحو مختلف ،جزءاً من التخطيط ’للعودة إلى المدرسة‘ ،وخصوصًا
لألطفال المهمشين .
إن إدماج إجراءات منع العنف البدني والنفسي والجنسي واالستجابة إليه هو أمر حيوي لتوفير بيئة تعلّم آمنة
لجميع األطفال .وتمثّل إعادة فتح المدارس فرصة للتأكيد على احتياجات الطالب وإعادة إرساء إجراءات مهمة لمنع
العنف والحماية منه والتي ربما كانت مفقودة أثناء إغالق المدارس .
يجب بذل جهود محددة إلعداد خدمات الصحة والحماية المدرسية إلحالة الطالب إلى الخدمات المتخصصة
المكرسة لتوفير الدعم النفسي-االجتماعي والطبي والقانوني .ويجب على المدارس أن تواصل أداء دور في تعزيز حماية
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األطفال أثناء استخدامهم لشبكة اإلنترنت .
تُعتبر مرافق المياه والصرف الصحي حاسمة األهمية لتحقيق عودة إلى المدارس تتيسر فيها النظافة الصحية.
وينبغي عند إجراء تغييرات على مرافق الحمامات وغسل اليدين ومياه الشرب أن تُؤخذ باالعتبار االحتياجات المرتبطة
بإمكانية الوصول إلى المرافق ،واالحتياجات الجنسانية المحددة من قبيل النظافة الصحية في فترة الطمث للبنات .وتظل
الخصوصية واألمان في مناطق الحمامات وحولها أمراً حاسم األهمية للحد من المضايقات والعنف الجنسي ضد البنات .
5

دعم أنظمة التعليم لمنع
التغيب عن المدارس والتسرب منها ،والعمل على نحو وثيق مع أنظمة حماية الطفل :
ّ
يمكن منع التسرب من المدارس من خالل تتبع األطفال الذين يتغيبون عن المدرسة بصفة منتظمة بعد إعادة
فتحها وأولئك الذين ال يعودون إليها مطلقاً .ويمكن للمنظمات المجتمعية ومنظمات الشباب وكذلك المعلمين أن
يؤدوا دوراً حاسمًا في إجراء هذه المتابعة الضرورية .
تنفذ سياسات وإجراءات للتنسيق بين المدرسة وبيوت الطالب ،وذلك لمساعدة المدارس
ينبغي على المدارس أن ّ
تغيب إضافي أو تسرب من
تغيب الطالب والقيام بأنشطة عندما تدعو الضرورة لحماية الطفل ومنع أي ّ
على فهم أسباب ّ
المدرسة .وعندما ُيكشف عن حاالت عنف ،يجب على نظام التعليم أن يعمل على نحو وثيق مع نظام حماية الطفل لربط
األطفال بخدمات الدعم المالئمة .
يجب السماح للبنات بالعودة إلى المدارس بصرف النظر عن وضعهن من حيث الحمل ،ويجب على المدارس أن
التغيب عن المدرسة أو
ال في
تتنبه إلى زيادة التنمر الذي ُيرجح أن تواجهه المراهقات الحوامل والذي قد يكون عام ً
ّ
ّ
التسرب منها .
ينبغي أن تترافق إعادة فتح المدارس بحمالت ’العودة إلى المدارس‘ على أن تكون مالئمة للسياق وشاملة
للجميع ووثيقة الصلة بالثقافة السائدة وفعالة في تغيير األعراف االجتماعية والجنسانية التي تضر بمصالح البنات
واألطفال ذوي اإلعاقات وغيرهم من األطفال المهمشين .
تمكين المدارس لتقديم الدعم في مجال الصحة العقلية والنفسية للطالب
والمدرسين العائدين :
ّ
ينبغي تقديم الدعم للمدرسين والمرشدين االجتماعيين والعاملين الطبيين في المدارس قبل إعادة فتح المدارس
من حيث تمكينهم من ترتيب أوضاعهم أثناء إغالق المدارس ،ومن ثم تشجيعهم ودعمهم من قبل سلطات التعليم وإدارات
المدارس للعمل مع الطالب والتواصل مع الوالدين ومقدمي الرعاية لفهم ما الذي يشعر به الطالب ،وكيف يختبرون
الجائحة ،وما التغييرات التي أحدثتها الجائحة ،وذلك عند دراسة االحتياجات ومواطن الضعف المختلفة للطالب استناداً
إلى عوامل النوع الجنساني واإلعاقة وغيرها من العوامل .
ينبغي على المدارس إتاحة وقت للطالب والمدرسين للتكيف قبل استئناف الدروس األكاديمية على نحو كامل،
ويجب أن تتضمن البرامج المدرسية جلسات مكرسة لدعم الصحة العقلية والنفسية إلسناد هذه العملية ،والتي ستكون
ضرورية إلعداد الطالب على نحو أفضل للعودة إلى المحتوى األكاديمي .
ينبغي أن يقوم المعلمون بإجراء نقاشات وأنشطة قائمة على المشاركة في الصفوف ،وينبغي أن يتمتعوا
بالمهارات األساسية لتحديد األطفال الذين يحتاجون دعمًا إضافيًا فردياً ،من قبيل األطفال الذين ُيظهرون عالمات قلق أو
اكتئاب ،وأولئك الذين مروا بتجارب عنف ،وينبغي تزويد هؤالء الطالب بدعم نفسي ُمستهدف إما في المدرسة أو من
خالل اإلحالة إلى خدمات الدعم المالئمة .
من المهم إدراك أن العديد من المعلمين سيواجهون توترات أيضًا أو أنهم سيستمرون في مواجهتها ،مما قد
يؤدي إلى زيادة خطر العنف في الصفوف ويؤثر على قدرة المعلمين على دعم الطالب .وقد يحتاج المعلمون وغيرهم
من العاملين في المدارس دعمًا نفسيًا أيضًا .
أن تستعد المدارس لمواجهة زيادة في اإلبالغ عن حاالت العنف ضد األطفال :
عادة ما يكون موظفو المدارس هم المبلغين األساسيين لسلطات حماية الطفل عن حاالت اإلساءة لألطفال
وإهمالهم ،وقد أصبح دورهم هذا أوضح من أي وقت مضى .ونظراً إلى زيادة عدد الحاالت ،قد يزداد اإلبالغ عن الحاالت
عند عودة األطفال إلى المدارس ،ويجب أن تكون خدمات اإلرشاد االجتماعي في المدارس وأنظمة اإلحالة واإلبالغ المعنية
بحماية الطفل متوفرة وجاهزة لالستجابة .
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وخالل هذا الوقت ،من المهم بصفة خاصة أن تتوفر للمدارس توجيهات وإجراءات واضحة مفصلة الخطوات
للتصرف في حالة اإلبالغ عن أي أعمال عنف بدني أو عاطفي أو جنسي أو ممارسات إهمال ،أو االشتباه بوجودها ،وسوا ًء
أكانت تحدث في المدارس أو في محيطها أم في مكان آخر ،وسوا ًء ارتكبها أفراد المجتمع المحلي ،أم موظفو المدارس،
أم األقران .
تتوقف إعادة البناء على نحو أفضل بعد األزمة على قدرة أنظمة التعليم وحماية الطفل على التآزر معًا لتلبية احتياجات
جميع المتعلمين ،والسعي لمعالجة الفجوات التي كانت موجودة ولكنها اتسعت بسبب جائحة كوفيد .19-ويجب استشارة
األطفال أنفسهم وتمكينهم من االنهماك في مشاركة جادة في العملية .وقد أصبح التعليم الكلي الشامل الذي يعزز البيئات
التعليمية اآلمنة والشاملة للجميع والمنصفة أكثر أهمية من أي وقت مضى .وهذا يتطلب التزامًا من العديد من الجهات
ال على أهداف التنمية المستدامة  4و 5و.2-16
صاحبة المصلحة وتركيزاً متواص ً
1انظر هذا الرابط لالطالع على النص الكامل لإلطار :
2الصدمات الالحقة لكوفيد ،19-المنظمة الدولية للرؤية العالمية: 2020 ،

unicef.org/documents/framework-reopening-schools

wvi.org/publications/report/coronavirus-health-crisis/covid-19-aftershocks-perfect-storm

3تتوقع اإلسقاطات الجديدة التي أجراها صندوق األمم المتحدة للسكان حدوث تأثير كارثي على صحة النساء مع استمرار
:جائحة كوفيد ،19-صندوق األمم المتحدة للسكان2020 ،
unfpa.org/press/new-unfpa-projections-predict-calamitous-impact-womens-health-covid-19-pandemic-continues

4تعليم البنات في ظل كوفيد ،19-صندوق مالال2020 ،
5انظر المالحظة التوجيهية لحملة «آمنون في المدرسة»« ،دعم المدارس لتوفير تجربة آمنة للتعلم عبر اإلنترنت»،
لالطالع على تفاصيل إضافية وتوصيات محددة ،يرجى االطالع على هذا الرابط

حملة «آمنون في المدرسة» هي حملة مكرسة إلنهاء العنف في المدارس ومن خاللها .ويتألف الشركاء في الحملة من:
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ،ووزارة التنمية
الدولية في المملكة المتحدة ،ومبادرة األمم المتحدة لتعليم البنات ،ومنتدى المجتمع المدني للقضاء على العنف ضد
األطفال ،والبنك الدولي ،وصندوق التعليم ال يمكن أن ينتظر ،والشراكة العالمية من أجل التعليم ،وتحالف الشركات
العالمي من أجل التعليم ،ووزارة الشؤون الدولية الكندية ،ومنظمة الصحة العالمية ،والتحالف العالمي لحماية التعليم من
الهجمات ،والممثل الخاص لألمين العام المعني بالعنف ضد األطفال ،والشراكة العالمية من أجل إنهاء العنف ضد األطفال .
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