القضاء على العنف في
المدارس و من خاللها

الحقائق
يجب أن تكون المدارس مكانا لألمل والفرص ،حيث يكون األطفال آمنين لكي يتعلموا ويُن ّموا المهارات
والخبرات التي يحتاجون إليها لينجحوا.
ولكن العنف الجسدي والجنسي والنفسي في المدارس ومحيطها يؤثر على األطفال والشباب في كل مكان.
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طفل يعيشون في بلدان ما زال العقاب
البدني فيها غير محظور بشكل كامل
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من األطفال يواجهون العنف في
المدرسة ومحيطها
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 2من كل 3

24,000+

طالب في سن 15-13
يتعرضون للتنمّر

من الشباب قالوا بأنهم قلقون من العنف
في المدارس ومحيطها* .

* المستجيبون لالستطالع العالمي لليونيسف الذي شمل أكثر من مليون شاب
من  160بلداً.

طالب في سن  15-13يتورطون
في شجارات بدنية

من الشباب قدموا حلوالً*

التعلم بأمان

مبادرة مدتها خمس سنوات مخصصة إلنهاء العنف في المدارس لكي يتوفر لألطفال حرية التعلم وتحقيق أحالمهم

تكمن رؤيتنا في العمل مع الحكومات ،ومنظمات المجتمع المدني،

ينتمي الشركاء إلى مجتمعيْ التعليم وحقوق الطفل ،بما في ذلك الحكومات،

والمجتمعات المحلية ،والمعلمين واألطفال أنفسهم للحصول على االلتزامات

ووكاالت األمم المتحدة ،والمجتمع المدني ،واألصوات الرائدة فيما يتعلق

وإيجاد التدابير الالزمة إلنهاء كافة أشكال العنف في كل مدرسة بحلول

بتحفيق الهدف  4والهدف  16من أهداف التنمية المستدامة ،للتأكيد على

عام .2024

أن القضاء على العنف في المدارس ومن خاللها يحقق مكاسب متعددة.

وقد استلهمت مبادرة التعلم بأمان من أصوات شبا ٍ
ب من جميع انحاء
ً
عقبة هائلة في وجه
العالم ممن يُدركون أن العنف في المدارس يش ّكل

ومن بين الشركاء الحاليين :منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
(اليونسكو) ،منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ،وزارة التنمية الدولية

تحقيق مستقبل أفضل .قام  100من الشباب من أنحاء العالم في جنوب

بالمملكة المتحدة ( ،)DFIDمبادرة األمم المتحدة لتعليم البنات (،)UNGEI

أفريقيا في كانون األول/ديسمبر  2018بصياغة بيان الشباب بشأن

منتدى المجتمع المدني إلنهاء العنف ضد األطفال ،البنك الدولي ،منظمة

#القضاء_على_العنف ،والذي استرشد باالستطالع العالمي لليونيسف الذي

التعليم ال يمكنه االنتظار ( ،)ECWالشراكة العالمية من أجل التعليم

شمل مليون شاب .رسالتهم :لقد طفح الكيل  -يجب على القادة على جميع

( ،)GPEتحالف الشركات العالمي من أجل التعليم ،وزارة الخارجية

المستويات ،وعلى الشباب أنفسهم ،أن يضعوا العنف في المدارس على رأس

الكندية ،التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات ،الممثل الخاص

جدول األعمال العالمي .العالم يُنصت.

لألمين العام لألمم المتحدة للقضاء على العنف ضد األطفال ،والشراكة
العالمية للقضاء على العنف ضد األطفال والتي تلعب دوراً تنظيميا ً وتنسيقيا ً

ائتالف من الشركاء معا ً من أجل االستفادة من العمل الهام الجاري
تج ّمع
ٌ

للتعلم بأمان.

بالفعل النهاء العنف في المدارس ومن خاللها.
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عال ما الذي ينبغي أن يحدث إلنهاء العنف في المدارس .وقام بحلول كانون الثاني/يناير،
قمنا بإعداد دعوة للعمل من خمس نقاط ُتحدّد على مستوى ٍ
 13بلدا ً بتأييد دعوة العمل ُ .2019تدرك هذه البلدان أن جميع األطفال يستحقون السالمة واألمن اللذين يجعالن التعلم ممكنا ً  -في المدرسة ،وفي المنزل،
وفي المجتمع على نطاق أوسع .وإذا نجحنا ،فستكون المكاسب هائلة – نتائج أفضل للتعلم ،وعائداً أعلى الستثمارات التعليم ،وفرصة لكسر حلقة العنف
الممتدة عبر األجيال .من خالل العمل معاً ،يمكننا تعبئة موارد جديدة ،والدعوة الى تغيير السياسات ،وتبادل الحلول الفعالة ،واختبار أفكار جديدة ،وحشد اهتمام
العالم لضمان أن جميع األطفال – بما في ذلك أولئك األكثر تهميشا ً – يمكنهم التعلم بأمان.

دعوة للعمل
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ويطور المهارات
يستحق كل طفل أن يحظى بالسالمة واألمن في المدرسة لكي يتعلم ،وينمو،
ّ
والثقة التي يحتاج إليها لينعم بحياة صحية ومزدهرة.
بوسع المدارس االضطالع بدور تحويلي في تعزيز المعايير االجتماعية

للنوع االجتماعي بشكل خاص للعنف والتنمّر .كما يبلغ احتمال تعرض

اإليجابية والمساواة بين الجنسين .ولكن بالنسبة للكثير من الفتيات والفتيان
حول العالمُ ،تع ّد المدرسة مكانا ً للعنف والخوف .كما يمكن أن توفر المدارس

األطفال ذوي اإلعاقة للعنف البدني في المدارس أكثر من ثالثة أمثال
احتمال تعرّ ض أقرانهم ،ويصل احتمال تعرض الفتيات ذوات اإلعاقة

أيضا ً مدخالً قيّما ً للعمل مع األسر والمجتمعات المحلية إلنهاء العنف ضد

لالغتصاب إلى ثالثة أمثال احتمال تعرّ ض أقرانهن .وفي سياقات الصراع

األطفال بشكل واسع .يؤثر العنف البدني والجنسي والنفسي في المدارس

واألزمات الهشة ،يواجه الطالب والموظفون مخاطر أكبر ،مثل الهجمات

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

المُوجّ هة والعشوائية من ِق َبل القوات المسلحة أو الجماعات األخرى.

وعادةً ما يكون العنف نتيجة الديناميات غير المتكافئة في مجال النوع

العنف التعل َم ويضر برفاه األطفال .فهو يقلل من الثقة بالنفس ،ويقلص
يعوق
ُ

االجتماعي والقوى .يواجه الفتيان والفتيات أنواعًا مختلفة من العنف.

الحضور إلى المدارس ،ويُخفض الدرجات ،ويدفع بالكثير من األطفال الى
ترك المدرسة كلياً ،وقد يؤدي الى مشاكل صحية خطيرة .كما يمكن أيضا ً

والتحرش ،بينما يتعرض األوالد على األرجح للعقاب البدني ،والعنف

أن يُسهم في حلقة من العنف تزعزع االستقرار ،حيث يُرجَّ ح أن يصبح

البدني؛ ويتعرّ ض األطفال الذين ال يتوافقون مع المعايير أو القوالب النمطية

الضحايا من األطفال جنا ًة أو ضحايا في وقت الحق من حياتهم.

فالفتيات عاد ًة ما يكنّ أكثر عرضة للتنمّر النفسي ،والعنف الجنسي،

سواء كان استغالالً جنسيا ً مقابل درجات ،أو عقابا ً بدنيا ً في الصف ،أو تنمرً ا
وتحر ًشا ،فإن جميع أنواع العنف في المدراس يمكن وينبغي منعها .إنه من

الحيّز الكافي للعمل .يجب أن يتحمّل المعلمون ،والمجتمعات المحلية،

الصواب والحكمة القيام بذلك – أخالقيا ً واجتماعيا ً واقتصاديا ً – ألن ذلك

والحكومات ،والزعماء المسؤولية عن الوقاية من العنف واالستجابة له،

يزيد من فرص بقاء الطفل في المدرسة ومن قدرته على تحقيق إمكاناته

وإعطاء األولوية لالحتياجات الفردية والرفاه لألطفال وجميع األشخاص

وعلى كسر حلقة العنف .معا ً يمكننا القضاء على العنف في المدارس.

في المحيط المدرسي.

يجب علينا التأكد من أن تكون أصوات األطفال مسموعة ،وأن يتوفر لديهم

يتطلّب القضاء على العنف
في المدارس ومحيطها تنسيق
الجهود على عدة مستويات.
ندعو الشركاء إلى دعم
الحكومات على المستوى
الوطنية ودون الوطني للقيام
بما يلي:
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.
•	تطبّق وزارات التعليم سياسات لتحسين النظم والكفاءة والمهارات
لمنع العنف في المدارس واالستجابة له عبر النظام التعليمي.
		تحظر الحكومات الوطنية العقاب البدني في المدارس وتعزز
•
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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.

استثمار الموارد
بشكل فعال

تعزيز الوقاية واالستجابة
على المستوى المدرسي
يقوم الموظفون والطالب ولجان اإلدارة بالمدارس بتوفير بيئة تعليمية آمنة
ومُراعية للنوع االجتماعي لجميع الطالب ُت ّ
عزز التأديب اإليجابي والتعليم
المتمركز على الطفل وتحمي و ُتحسّن الرفاه البدني والعقلي لألطفال.
•

استخدامها.
•

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

•

زيادة االستثمارات المُوجّ هة للقضاء على العنف في المدارس وتحسين

والبرامج ،والعمليات للقضاء على العنف في المدارس.
•

السلوك ،وإرشادات السالمة الرقمية ،و إجراءات اإلبالغ عن
•

	يزيد المانحون من الموارد المُوجّ هة للقضاء على العنف في
المدارس على مستوى البلد والمستوى العالمي ،مع االستثمار
في ال ُّنهُج الفعالة.

	تطبيق ورصد سياسات وإجراءات صون اإلطفال ،مثل مدونات
العنف في المدارس.

	تقوم الحكومات الوطنية بزيادة الموارد المحلية لدعم األشخاص،

•

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

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

تحويل المعايير االجتماعية
وتغيير السلوك
يُدرك الوالدون ،والمعلمون ،واألطفال ،والحكومات المحلية ،وزعماء
المجتمعات المحلية األثر الوخيم للعنف في المدارس ،ويتخذون التدابير

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

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

ورصد األنشطة التي تمنع العنف في المدارس.
•

	تقوم المدارس بتعزيز تعليم حقوق الطفل وضمان معرفة األطفال

•

على تعزيز السلوك الخالي من العنف والبيئة المدرسية اآلمنة.
•

يقوم الطالب ،والوالدون ،ومقدمو الرعاية ،والمعلمون،

	يزيد المانحون والشركاء في مجال البحوث من االستثمار في
البحوث والتقييمات بشأن التدخالت لمنع العنف في المدارس
ً
(خاصة الدراسات الطوليّة).

والمعلمين حقوقهم واحترامهم حقوق األخرين.
	تعمل المدارس ،والوالدون ،وزعماء المجتمعات المحلية معًا

تقوم الحكومات والمدارس والمانحون بدعم جمع البيانات المُفصلة

•

	تقوم المدارس بجمع البيانات المفصّلة عن وقائع العنف بشكل
مأمون وأخالقي لدعم تدخالت مُوجّ هة وذات جودة أفضل.

بيان الشباب بشأن #القضاء_على_العنف
يدعو بيان الشباب زعماء العالم إلى القضاء على العنف في المدارس ومحيطها.

Photo © Barbara Davidson for End Violence

ُك ِتب بيان الشباب في األول من كانون األول/ديسمبر  2018من ِقبَل أكثر من  100شاب من جميع انحاء العالم .اجتمع هؤالء الشباب في
سرتها
مؤتمر القمة األفريقي لتنمية الشباب الذي أقامته منظمة الغرفة الفتيّة الدولية ( )JCIفي جوهانسبرغ ،جنوب أفريقيا ،في جلسة ي ّ
اليونيسف ،ومنظمة المواطن العالمي ( )Global Citizenومنظمة الغرفة الفتيّة الدولية ( ،)JCIوالشراكة العالمية للقضاء على العنف
ضد األطفال ،وذلك قبل إقامة مهرجان المواطن العالمي "مانديال  ."100يعتمد البيان على المدخالت التي قدمها مليون شاب شاركوا في
االستبيان العالمي الذي أجرته اليونيسف.

المبادئ العامة
التنوع والتسامح
المساواة هي أساس تعزيز التنوع والتسامح في المدارس .يجب تعليم المساواة وممارستها في المنزل وتعزيزها في المدارس .يجب أن ندرك أننا جميعا ً
متساوون .الفروقات فيما بيننا ،بما في ذلك من حيث الثقافة ،والنوع االجتماعي ،والهوية ،واإلعاقة ،والميل الجنسي ،والجنسية ،والعِرق ،واالنتماء اإلثني،
والوضع من حيث الهجرة ،والدين ،تجعلنا فريدين ويجب أن نحتفي بها بدالً من أن نجعلها تفرّ قنا .تقع على مناهجنا التعليمية ،ومعلمينا ،ومجتمعنا ،ووسائل
اإلعالم ،والمؤسسات مثل الحكومة مسؤولية تعزيز ،وممارسة ،وتعليم ،وضمان أن تكون المدارس أماكن آمنة وشاملة للجميع .وتشمل هذه المسؤولية إزالة
ومنع الوصم الذي يُعيق المساواة في غرفة الصف وفي العالم..

حماية جميع الطالب
تماشيا ً مع مبدأ التعايش السلمي القائم على االحترام ،وبصفتها مؤسسات يجري من خاللها تحقيق التغيير ،يجب على المدارس ،بالتعاون مع الوالدين،
واألقران ،والمجتمع ككل ،رعاية جميع الطالب ودعمهم وتقديم الحماية لهم – أولئك الذين يتعرضون للعنف ،وأولئك الذين ينخرطون في سلوكيات عنيفة.

نلتزم بما يلي
أن نكون لطفاء في تعاملنا
نلتزم بالتعامل مع مجتمعنا المحلي باحترام ورفق ،وأن نجاهر بموقفنا عندما يكون القيام بذلك مأموناً .اللطف هو مسؤولية تبدأ من كل واح ٍد منا.

اإلبالغ عن العنف
نلتزم بكسر المحاذير المرتبطة باإلبالغ عن العنف وما يرافق اإلبالغ من استهداف للمبلّغين .سنسعى إلى التعاون مع السلطات الموثوقة ،مثل المعلمين،
والمرشدين ،وممثلي المجتمع المحلي ،والطالب اآلخرين عندما نشهد حدوث عن ٍ
ف في المدرسة أو في محيطها أو عندما نعلم بحدوثه.كما نلتزم بإقامة قنوات
يقودها الشباب لإلبالغ عن العنف.

اتخاذ التدابير
نلتزم بإنشاء ودعم مبادرات لتعزيز الوحدة ،وحب المعرفة ،واالحترام المتبادل في البيت والمدرسة وفي مجتمعاتنا المحلية – بما في ذلك على اإلنترنت.
سنحمي بعضنا بعضا ً وسنساند بعضنا بعضاً.

نُطالب بما يلي
أن نُؤ َخذ على محمل الجد
نطالب بأن يقر والدونا ،واألوصياء علينا ،والمدرسة كمؤسسة ،وصانعو السياسات ،والمجتمعات المحلية ،بجوهر وجودنا ،وحقنا في المساواة ،والكرامة،
والعيش في وئام في بيئة خالية من العنف بكل أشكاله .نطالب بأنه ،حيثما وُ ِجد العنف ،ينبغي التعامل معه بالسرعة الالزمة ،ودون وضع العبء على الطفل.

إرساء قواعد واضحة
نطالب بالحماية من العنف ومنعه بكل أشكاله ومستوياته في المدرسة ،ويجب أن يكون هذا األمر محكوما ً بقواعد ،وأنظمة ،وخطط عمل واضحة تتيح تحقيق
اإلصالح والعودة إلى بيئة تعليم آمنة للجميع.

سن قوانين لتقييد وجود األسلحة
نطالب صانعي السياسيات بوضع وتنفيذ قوانين تقيّد وجود واستخدام أي أغراض كأسلحة في المدارس ،بما في ذلك  -ودون االقتصار على  -األسلحة النارية
والسكاكين.

ضمان السالمة في طريق المدرسة ذهابا ً وإيابا ً
نطالب بضمان السالمة في رحلتنا من المدرسة وإليها .ال نريد أن يتعرض لنا أي أحد بأذى في طريقنا .كما نطالب بحمايتنا بالقانون ،وبمعاقبة منتهكي القانون.

توفير مرافق مدرسية آمنة
نطالب ببيئة تعليمية آمنة ،بما في ذلك المباني ،والساحات ،والمالعب ،والمعدات الثابتة .نريد توفير إنارة كافية في الممرات ،والفصول الدراسية ،والحمامات
مع توفير خيارات لحمامات محايدة من حيث النوع االجتماعي .ونتوقع وجود إجراءات أمنية ،مثل البوابات ،والكاميرات ،والموظفين األمنيين المدرّ بين تدريبا ً
مناسباً ،حيثما يكون مالئماً .ويحتاج موظفو المدارس والطالب إلى توجيهات بشأن كيفية التصرف في حالة حدوث طارئ.

تدريب المعلمين والمرشدين
نطالب بأن يتل ّقى المعلمون والمرشدون تدريبا ً مستمراً ،وأن يكونوا قادرين على تحديد المتعلمين المتأثرين بقضايا العنف في المدارس ،ودعمهم ،وإحالتهم إلى
الخدمات المالئمة.وينبغي أن يؤهل التدريب المعلمين والمرشدين إلدراك مشاعر الطالب ،والتعامل مع قضايا شمول الجميع والتنوع ،وتوفير تأديب إيجابي لجميع
األطفال.

التثقيف حول القبول في العالقات الجنسية واالستجابة للعنف الجنسي
نطالب بأن تقوم المدارس بتعليم جميع الطالب ،بصرف النظر عن العمر ،والهوية الجنسانية ،والجنس ،واإلعاقة ،والدين ،والعِرق ،والميل الجنسي ،وأن
يسود فيها االحترام المتبادل للحدود البدنية والجنسية .يجب على جميع المدارس توفير وسائل سهلة االستخدام وموثوقة لإلبالغ عن حاالت التحرش واالعتداء
الجنسيين (سوا ًء أكان جسدياً ،أم نفسياً ،أم عاطفياً ،أم لفظياً) على أن يُنصّ على هذه الوسائل في الوثائق /السياسات التي تحكم عمل المدرسة ،والتي يجب أن
تكون شاملة للجميع.

البلدان التي أيدت الدعوة للعمل
في آذار 2020
منذ كانون الثاني/يناير  ،2019قام  13بلداً بالتأييد الرسمي للدعوة للعمل من أجل التعلم بأمان ،والتي تحث الحكومات ،والمجتمع المدني ،والمُموِّ لين،
والمعلمين ،والمجتمعات المحلية على عمل المزيد للحد من العنف في المدارس ومحيطها كي يتمكن األطفال من التعلم بأمان .وندعو الحكومات األخرى
إلى تقديم دعمها والمساعدة في تنمية حركة عالمية لجعل المدارس مكانا ً أمانا ً لجميع األطفال.
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ف ّكر في أي التزامات محددة يمكنك التعهد بها .راجع أولويات ميزانيتك
الحالية لضمان تمويل التعلم بأمان بشكل كافٍ.

أ ّكد دعمك على مستوى رفيع للدعوة للعمل.

االتصاالت
انشر اللحظات المهمة للتعلم بأمان عبر قنوات التواصل الخاصة بك ووسائل
التواصل االجتماعي.

الدعوة
استخدم شبكاتك الخاصة لتعزيز التعلم بأمان ولخلق التزامات وتدابير جديدة.

الدروس المستفادة
تبادَل قصص النجاح والنتائج والبيانات ونماذج البرامج التي تعمل على الحد
من العنف في المدارس.

إذا كنت ترغب في التواصل مع التعلم بأمان ،يُرجى االتصال بنا عبر
البريد اإللكترونيsafetolearn@end-violence.org:

كل طفل يستحق
ً أن يكون آمنا
وسالما ً في
المدرسة
safetolearn@end-violence.org
www.end-violence.org/safetolearn
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