
بيان الشباب بشأن #القضاء_على_العنف
يدعو بيان الشباب زعماء العالم إلى القضاء على العنف في المدارس ومحيطها. 
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التنوع والتسامح
المساواة هي أساس تعزيز التنوع والتسامح في المدارس. يجب تعليم المساواة وممارستها في المنزل وتعزيزها في المدارس. يجب أن ندرك أننا جميعاً 

متساوون. الفروقات فيما بيننا، بما في ذلك من حيث الثقافة، والنوع االجتماعي، والهوية، واإلعاقة، والميل الجنسي، والجنسية، والِعرق، واالنتماء اإلثني، 
والوضع من حيث الهجرة، والدين، تجعلنا فريدين ويجب أن نحتفي بها بدالً من أن نجعلها تفّرقنا. 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 ُيعيق المساواة في غرفة الصف وفي العالم..

حماية جميع الطالب
تماشياً 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.

المبادئ العامة

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 واحٍد 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 عنٍف 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 بعضاً وسنساند بعضنا بعضاً.

ُكِتب بيان الشباب في األول من كانون األول/ديسمبر 2018 من قَِبل أكثر من 100 شاب من جميع انحاء العالم. اجتمع هؤالء الشباب في 
مؤتمر القمة األفريقي لتنمية الشباب الذي أقامته منظمة الغرفة الفتّية الدولية )JCI( في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، في جلسة يّسرتها 

اليونيسف، ومنظمة المواطن العالمي )Global Citizen( ومنظمة الغرفة الفتّية الدولية )JCI(، والشراكة العالمية للقضاء على العنف 
ضد األطفال، وذلك قبل إقامة مهرجان المواطن العالمي "مانديال  100". يعتمد البيان على المدخالت التي قدمها مليون شاب شاركوا في 

االستبيان العالمي الذي أجرته اليونيسف.



أن ُنؤَخذ 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 ُوِجد 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 محكوماً 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 تقّيد وجود واستخدام أي أغراض كأسلحة في المدارس، بما في ذلك - ودون االقتصار على - األسلحة النارية 

والسكاكين.

ً ضمان السالمة في طريق المدرسة ذهاباً 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 المدّربين تدريباً 
مناسباً، حيثما يكون مالئماً. ويحتاج موظفو المدارس والطالب إلى توجيهات بشأن كيفية التصرف في حالة حدوث طارئ.

تدريب المعلمين والمرشدين
نطالب بأن يتلّقى المعلمون والمرشدون تدريباً 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، والِعرق، 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 )سواًء أكان جسدياً، أم نفسياً، أم عاطفياً، أم لفظياً( على أن ُينّص على هذه الوسائل في الوثائق/ السياسات التي تحكم عمل المدرسة، والتي يجب أن 

تكون شاملة للجميع.

ُنطالب بما يلي


