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مقدمة
هناك أربعة أطفال ذُكرت أسامئهم عىل النحو التايل: فاطمة، وآنا لوسيا، وسمرين، وجولنار. وهم من عرشات األطفال الذين أفادوا يف الدراسات من حول العامل 

بشأن سوء املعاملة، والتنمر، واإليذاء النفيس والتحرش الجنيس الذين يتعرضون إليها يف املدرسة. وهم أربعة من ضمن 246 مليون طفل يتعرضون لشكل من 

أشكال العنف القائم عىل النوع االجتامعي داخل املدارس وحولها كل عام، حيث مل تعد مدرستهم املالذ اآلمن الذي يجب أن تكون عليه.

يتعرض بعض هؤالء األطفال، السيام الفتيات، للتحرش اللفظي والبدين، بينام يقع اآلخرون ضحية للعقاب البدين أو االنتهاك الجنيس. يعاين بعض األطفال من هذا 

العنف يف الفصول الدراسية، بينام يتعرض له األخرون يف باحة املدرسة أو يف طريق الذهاب إىل املدرسة أو العودة منها.

ومع ذلك، فهناك أمر ثابت واحد وهو أن العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية ظاهرة عاملية. وبينام تتفاقم هذه الظاهرة يف البلدان املترضرة 

بالرصاعات، إال أنها ال تعرف حدوًدا جغرافية أو ثقافية أو اجتامعية أو اقتصادية أو عرقية.

تتسم آثارها عىل األطفال والشباب مبداها البعيد. وإىل جانب عواقب العنف عىل الصحة واملعاناة غري امللموسة، فإنها تفيض إىل القلق وتدين تقدير الذات 

واالكتئاب، كام تؤثر سلبًا عىل األداء الدرايس والنواتج التعليمية عىل املدى الطويل.

وحتى يحني الوقت ويُقىض عىل العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية داخل املدراس وحولها يف جميع أنحاء العامل، فلن تتحقق العديد من 

األهداف الطموحة التي يضعها املجتمع العاملي من خالل أهداف التنمية املستدامة؛ بتوفري بيئات تََعلُّم داعمة وآمنة، وإنهاء العنف ضد األطفال يف كل مكان، 

وتحقيق املساواة بني الجنسني، والقضاء عىل العنف ضد النساء والفتيات.

وهنا تتجىل أهمية التوجيهات العاملية بشأن التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية. كام متثل أيًضا مثار الخربة والقيادة املشرتكة بني 

منظمة اليونسكو وهيئة األمم املتحدة للمرأة وغريها من الرشكاء، حيث تساعدنا هذه التوجيهات عىل أن نحظى بفرصة أفضل لدعم البالد من أجل القضاء عىل 

هذه القضية العاملية.

توفر هذه التوجيهات العاملية معلومات أساسية للحكومات وواضعي السياسات واملعلمني واملامرسني واملجتمع املدين الذين يرغبون يف اتخاذ إجراءات ملموسة 

ملناهضة العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية. وتقدم طرقًا ومنهجيات وأدوات وموارد تظهر نتائج إيجابية يف منع العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي يف البيئة املدرسية والتصدي له. وإننا عىل يقني بأن هذه التوجيهات ستساهم يف زيادة التشجيع عىل اكتساب املعرفة وإيجاد االدلة ووضع معايري 

التصدي لهذه املشكلة السائدة. وبفضل توافر التوجيهات العاملية، فهي لحظة حاسمة لضامن عدم تحول العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية 

إىل عائق تجاه تحقيق أهداف التنمية املستدامة.

نتحمل جميًعا مسؤولية تقديم التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع الذي ال يتسامح مع التحرش أو العنف أو االعتداء. وتدعو منظمة اليونسكو وهيئة األمم 

املتحدة للمرأة املجتمع العاملي لتأكيد هذه الرسالة املهمة واملساعدة يف ضامن عدم حرمان جميع األطفال أو الشباب من الحق األسايس يف التعليم بسبب العنف 

القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية.

التوقيع:

إيرينا بوكوفا

املديرة العام

منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة

فومزيل مالمبو-نجوكا

املديرة التنفيذية

هيئة األمم املتحدة للمرأة



شكر وعرفان

متثل التوجيهات العاملية بشأن التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية تضافر الجهود التي تم تحقيقها بفضل الدعم 

املقدم فضاًل عن تلقي املشورة من العديد من األفراد واملنظامت. وتم إصدارها عقب توصيات من فريق العمل العاملي املعني بالقضاء 

عىل العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية.

تم تطوير التوجيهات عن طريق الهيئة االستشارية للتنمية االجتامعية، التي ترأسها د/إريكا مكاسالن فريزر وخديجة فانيس، ومع الدعم يف 

مجال البحوث من هاري يل وجيني هولدن وآنا بارك والهيئة االستشارية للتنمية االجتامعية.

قام كل من جوانا هريات )منظمة اليونسكو( ودينا ديليغيورغيس )هيئة األمم املتحدة للمرأة( بالتنسيق يف عملية وضع هذه التوجيهات 

وإصدارها. ونعرب عن خالص الشكر والتقدير للزمالء التاليني يف قسم اإلدماج والسالم والتنمية املستدامة التابع ملنظمة اليونسكو، برئاسة 

املدير سو هيانج تشوي، عىل إبداء تعليقاتهم ومراجعتهم القيِّمة، وهم كاآليت: جينيل باب، وكريس كاسل، وماري غني ديالين، وزافييه 

هوسبيتال، وباتريشيا ماكاويرا، وسكوت بوليتزي، وجوستني ساس، ومارينا توديسكو، وتيغران يبويان. ويرجع الفضل يف ذلك أيًضا إىل قسم 

إنهاء العنف ضد املرأة التابع لهيئة األمم املتحدة للمرأة، برئاسة مدير السياسات، السيدة/بورنا سني، كام يرجع الفضل، بوجه خاص، إىل كل من 

كاليويب مينجيريو وفيليب لوست بيانيك وعامد كريم ملرجعتهم ومساهمتهم ودعمهم.

نعرب عن امتناننا بشكل خاص للزمالء التاليني لوقتهم وحامسهم والتزامهم يف عملية التطوير من خالل تقديم املعلومات واملالحظات وتقديم املساعدة 

بشتى الطرق األخرى: فيكتورين دجيرتينو )منظمة أكشن إيد(؛ وجيني هوبز )منظمة العناية العاملية(؛ ومادلني كينيدي ماكفوي )منظمة التعليم 

الدولية(؛ وإليزابيث هوفامن )منظمة العمل القائم عيل النوع االجتامعي(؛ ودوروثيا كوبارد )الوكالة األملانية للتعاون الدويل(؛ وراندي جرامشوج 

)الوكالة الرنويجية للتعاون اإلمنايئ(؛ وسارة هندريكس وألكسندر منيف )منظمة بالن  إنرتناشيونال(؛ وإمييل إيتشيسا )منظمة إنقاذ الطفولة(؛ وجيني 

باركس وفريا جونسون روس )معهد الرتبية، جامعة لندن(؛ وليىل الرشيفي وبورغيلد بريج )صندوق األمم املتحدة للسكان(؛ ونورا فيلز وسوجاتا 

بوردولوي )مبادرة األمم املتحدة لتعليم الفتيات(؛ وألكسندرا دوس ريس )مبادرة األمم املتحدة لتعليم الفتيات السابقة(؛ وكالريس دا سيلفا إي بوال 

وترييزا كيلبان وتشانغو ماناثوكو )اليونيسف(؛؛ وجويل هانسون سوانسون وكاتارينا أنطون إيركسليبني )الوكالة األمريكية للتنمية الدولية(؛ وبريت 

كيسيلبخ )منظمة الصحة العاملية(.

يرجع الفضل، بوجه خاص، إىل عامد كريم )هيئة األمم املتحدة للمرأة(  ملساهمته ودعمه يف تحرير وتنسيق النسخة العربية من التوجيهات. 

كام نعرب عن امتناننا للمتطوعني واملتطوعات من الدول العربية لدعمهم ترجمة النسخة العربية من التوجيهات خاصًة نورهان النجدي، هشام كامل، 

سمية برغوت، محمد زريك، سارة الرسار، سارة شفيق توفيق. شكر خاص لجورج ميشيل بطرس لدعمه يف تصميم النسخة العربية. 
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الشكل 10:    مثال ملسار إحالة رسمي وغري رسمي تم تحديده يف دراسة عن 

العنف القائم عىل النوع االجتامعي املرتكب يف املدارس يف ليبرييا

الشكل 11:    مثال ملجموعة الرشكاء املشاركني يف االستجابة ضد العنف القائم 

عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية بقيادة قطاع التعليم 

الصناديق

الصندوق 1:  فريق العمل العاملي املعني بإنهاء العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي يف البيئة املدرسية

الصندوق 2:  بعض التحديات الكامنة عند قياس مدى انتشار العنف القائم 

عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية

الصندوق 3:  الجدول الزمني لاللتزامات املتعلقة بالسياسات واالتفاقات 

الدولية

الصندوق 4:  الثغرات والحواجز التي تعوق أطر السياسات الوطنية

الصندوق 5:  أهم املبادئ لوضع إطار سياسة وطنية للعنف القائم عىل 

النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية 

الصندوق 6: منوذج اليونيسف للمدرسة املراعية الحتياجات الطفل

الصندوق 7:  التحديات التي تواجه اإلبالغ عن العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي يف البيئة املدرسية

الصندوق 8:  التوصيات املقدمة إىل ومن نقابات املعلمني بشأن العنف القائم 

عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية

الصندوق 9:  تحديات الرصد والتقييم لتدخالت العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي يف البيئة املدرسية

الصندوق 10: تحليالت الوضع

الصندوق 11:  ملخص أنواع التقييم واستخدامه يف برمجة العنف القائم عىل 

النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية

الصندوق 12: املوافقة املستنرية - املبادئ األساسية

الجداول – اإلجراءات العملية
الجدول 1:  كيفية وضع إطار قانوين للعنف القائم عىل النوع االجتامعي 

يف البيئة املدرسية 

الجدول 2:  كيفية ضامن إدماج العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف 

البيئة املدرسية ضمن أنظمة حامية الطفل

كيفية التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة      الجدول 3: 

                 املدرسية من خالل مراجعة النظام التعليمي 

الجدول 4:  كيفية ضامن أماكن آمنة يف املدارس. قامئة مرجعية توضيحية

الجدول 5:  كيفية استخدام رسم الخرائط التشاريك للمواقع غري اآلمنة 

وأشكال العنف املتعرض لها يف املدرسة 

الجدول 6:  ما ميكن للهيئات اإلدارية للمدرسة وإدارتها القيام به للتصدي 

للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية

الجدول 7:  كيف توضع مدونة قواعد سلوك وتنفيذها للتصدي للعنف القائم 

عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية؟ قامئة مرجعية توضيحية
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الجدول 8:  كيفية تطبيق املناهج من أجل منع العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي يف املدارس. قامئة مرجعية توضيحية

كيفية تعليم الرجولية اإليجابية غري العنيفة الجدول 9: 

الجدول 10: كيفية مامرسة االنضباط اإليجايب

الجدول 11: كيفية إنشاء املساحات اآلمنة

الجدول 12:  كيفية استخدام أنشطة املناهج الدراسية املشرتكة للتصدي 

للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املدرس

الجدول 13:  كيفية تصميم آليات اإلبالغ عن العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي يف املدرسة. االعتبارات الرئيسية

الجدول 14:  كيفية تقديم املشورة املتعلقة بالعنف القائم عىل النوع 

االجتامعي املدريس ودعم الضحية /الناجية، قامئة مرجعية 

توضيحية

الجدول 15:  كيفية إحالة حاالت العنف القائم عىل النوع االجتامعي املدريس 

واإلبالغ عنها - اعتبارات رئيسية 

الجدول 16:  ما الذي ميكن أن تفعله نقابات التعليم ملعالجة العنف القائم 

عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية 

الجدول 17:  أمثلة للمؤرشات العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة 

املدرسية 

·��ص. 45 – الروابط بني التعليم وأنظمة حامية الطفل

·��ص. 49 – تنفيذ إصالح شامل من خالل إجراءات متعددة املستويات

·��ص. 57 – لجان اإلرشاف، مرشوع التواصل من أجل التغيري للوقاية من 
العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية الخاص بالوكالة 

األمريكية للتنمية الدولية، جمهورية الكونغو الدميوقراطية

·��ص. 58 – وضع مدونة قواعد السلوك، سرياليون

·��ص. 63 – املناهج أو املواضيع ذات الصلة من أجل منع العنف القائم 
عىل النوع االجتامعي يف املدرسة

·��ص. 65 – تعلم ومامرسة مهارات آمنة للمتفرج: املسارات إىل البلوغ، 
هونغ كونغ

·��ص. 65 – مناهج األمن االلكرتوين، جنوب أسرتاليا

·��ص. 66 – استخدام لعبة اللوحة الصينية القدمية لتعزيز السالم يف 
املدرسة، فنزويال 

·�ص.69 – دليل Doorways III لتدريب املعلمني حول املدرسة املتعلق                               
بالوقاية من العنف واالستجابة للنوع االجتامعي، غانا ومالوي  

·��ص. 71 – وقف العنف ضد الفتيات يف املدرسة - نوادي الفتيات يف 
املدرسة، الغانا وكينيا وموزمبيق

·��ص. 71 – استخدام كل األدوات يف مساحات آمنة، مخيم داداب 
لالجئني، كينيا

·��ص. 72 – نوادي الكركيت “باريفارتان” للفتيان يف املدرسة، الهند

·��ص. 77 – تواجد آليات اإلبالغ عن العنف القائم عىل النوع االجتامعي 
يف املدرسة

·��ص. 79 – اسرتاتيجيات لتقديم املشورة ودعم الضحايا/الناجني

·��ص. 83 – برنامج اإلحالة، مرشوع منع العنف القائم عىل النوع االجتامعي 
يف املدارس مرشوع C-Change بالتعاون مع الوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية، جمهورية الكونغو الدميقراطية 

·��ص. 86 – التنسيق مع القطاعات األخرى فيام يتعلق بالعنف القائم عىل 
النوع االجتامعي يف البيئة

·��ص. 87 – نقابات املعلمني يف ماليزيا تعمل عىل تصميم خطة عمل بشأن 
العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية

·��ص. 89 – كيفية العمل مع املجتمعات بشأن العنف القائم عىل النوع 
االجتامعي يف البيئة املدرسية            

·��ص. 93 – برنامج املسار الرسيع لتثقيف الوالدين - الواليات املتحدة

·��ص. 93 – السنوات املذهلة - متعدد البلدان

·��ص. MEJNIN – 94 )املواطنة اآلمنة للفتيات(، بنجالدش

·��ص. 95 – حملة مدرستي أرجوانية اللون - منطقة آسيا واملحيط الهادئ

·��ص. 100 – استخدام منصة تجميع البيانات اعتامدا عىل الهواتف الجوالة، 
إيديوتراك، أوغندا

·��ص. 102 بحث تكويني بشأن العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة 
املدرسية: ‘عنكبوت اإليذاء’ مالوي

·��ص. 103 – دراسة وطنية قامئة عىل مزيج مختلط من األساليب بشأن 
العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية يف لبنان   

·��ص. 105 – تقييم تأثري مجموعة أدوات املدرسة الجيدة، أوغندا

قامئة بأمثلة من البلدان



9 التوجيهات العاملية بشأن التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية

االختصارات

CEDAWاتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة

CRCاتفاقية حقوق الطفل

CSEالتثقيف الجنيس الشامل

DFIDوزارة التنمية الدولية الربيطانية

DRCجمهورية الكونغو الدميقراطية

EFAالتعليم للجميع

EIمنظمة التعليم الدولية

EMISنظام املعلومات عن إدارة التعليم

FGDمناقشة جامعية مركزة

FRESHتركيز املوارد عىل الصحة املدرسية الفعالة

GBVالعنف القائم عىل النوع االجتامعي

GECنادي متكني املرأة

GEMSحركة املساواة بني الجنسني يف املدارس

HIV/AIDS) فريوس نقص املناعة البرشية/متالزمة نقص املناعة املكتسب )مرض

IATTفريق العمل املشرتك بني الوكاالت

ICRWاملركز الدويل للبحوث املتعلقة باملرأة

ICTتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

IRCلجنة اإلنقاذ الدولية

KAPاملعارف واملواقف واملامرسات

LGBTI املثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجنيس ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسني

M&Eاملراقبة والتقييم

MoEوزارة الرتبية والتعليم

NGOمنظمة غري حكومية

RCTدراسات عىل عيّنات عشوائية

SACMEQتجمع افريقيا الجنوبية والرشقية ملراقبة نوعية التعليم

SDGهدف تنمية مستدام

SRGBVالعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية

STIأمراض منقولة جنسيًا

SWAGAAفريق العمل السوازيلندي املعني مبكافحة إساءة املعاملة

UNAIDS)( برنامج األمم املتحدة املشرتك املعني بفريوس نقص املناعة البرشية/متالزمة نقص املناعة املكتسب

UNDPبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

UNESCO)منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو

UNFPAصندوق األمم املتحدة للسكان

UNGEIمبادرة األمم املتحدة لتعليم الفتيات

UNICEF)منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف

USAIDالوكالة األمريكية للتنمية الدولية

VACSدراسات استقصائية عن العنف ضد األطفال

VAWGالعنف ضد النساء والفتيات

WAGGGSالرابطة العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة

WHOمنظمة الصحة العاملية
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املصطلحات
التنمر  سلوك يتكرر عىل مدى الوقت حيث يتسبب يف إلحاق رضر عن عمد والشعور باألمل من خالل التعرض إىل التالمس 

البدين أو االعتداءات اللفظية أو التالعب النفيس. وينطوي التنمر عىل اختالل توازن القوى.

محاولة أو مامرسة إقناع شخص عىل فعل يشء باإلكراه أو التهديد. اإلكراه  

منهج   يتناول املنهج أسئلة مثل ما يجب أن يتعلمه الطالب من مختلف األعامر وما يجب أن يكونوا قادرين عىل فعله 

والسبب والطريقة وكيفية النجاح يف ذلك.

التنمر عرب اإلنرتنت   استغالل التواصل اإللكرتوين للتنمر عىل شخص، وعادة ما يكون ذلك من خالل إرسال رسالة ذات طابع ترهيب أو 

تهديد.

التمييز   أي معاملة غري عادلة أو متييز تعسفي قائم عىل العرق أو النوع االجتامعي أو الدين أو الجنسية أو الساللة أو 

امليل الجنيس أو اإلعاقة أو العمر أو اللغة أو األصل االجتامعي وغريها من األوضاع األخرى.

العدالة   املعاملة العادلة والحيادية، مثل املساواة يف املعاملة أو املعاملة التمييزية إلصالح أوجه االختالل يف الحقوق 

واإلعانات والواجبات والفرص.

مثيل الجنس   شخص مييل بشكل أسايس و/أو يقيم عالقات مع شخص أخر من نفس النوع االجتامعي. وعادة ما يُستخدم هذا 

املصطلح عىل الرجال وبعض النساء أيًضا تستخدمه.

النوع االجتامعي   يرجع إىل الصفات االجتامعية والفرص املرتبطة بكون الشخص ذكرًا أم أثنى وبالعالقات بني النساء والرجال 

والفتيات واألوالد، فضاًل عن العالقات القامئة بني النساء فقط أو ما بني الرجال فقط. وتُؤسس هذه السامت 

والفرص والعالقات من الناحية االجتامعية وتعلمها من خالل عمليات التنشئة االجتامعية.

العنف القائم عىل   العنف الذي ينتج عن أو يحتمل أن يؤدي إىل معاناة أو رضر نفيس أو جنيس، ضد شخص ما، والذي يقوم عىل 

التمييز القائم عىل النوع االجتامعي و/أو توقعات األدوار املبنية عىل النوع االجتامعي و/أو التصورات النمطية 

للجنسني، أو تقوم عىل وضع القوة التمييزية املرتبطة بالنوع االجتامعي.

استدراج الطفل   سلوك ُمنتََهج الستهداف األطفال والشباب وتهيئتهم لالنتهاك الجنيس واالستغالل الجنيس، وغالبًا ما يكون خفيًا 

ويُصعب التعرف عليه.

التحرش   أي سلوك غري الئق وغري مقبول قد يُتَوقَع منه أو ينظر إليه، بُناًء عىل معطيات معقولة،  بأنه يسبب اإلساءة 

واإلهانة لشخص أخر. وقد يتمثل التحرش يف إلقاء كلامت أو إمياءات أو أفعال أو امليل إلزعاج أو ذعر أو سوء 

معاملة أو ازدراء أو تخويف أو استخفاف أو إهانة أو إحراج الغري أو خلق بيئة مخيفة أو عدائية أو هجومية.

العنف الناجم عن   نوع التنمر القائم عىل الجنس الذي يقوم عىل امليل الجنيس املغدرك أو الفعيل أو هوية النوع االجتامعي. 

عملية تعزيز قدرة النظام التعليمي للوصول إىل جميع املتعلمني. التعليم الشامل  

عملية الحصول عىل اتفاق طوعي للمشاركة يف البحوث أو التدخل. املوافقة املستنرية  

علم أصول التدريس   علم أصول التدريس هو الطريقة التي يتم بها تقديم املحتوى، حيث يتضمن تطبيق منهجيات 

متنوعة التي تساعد عىل اندماج األطفال يف املحتوى التعليمي والتعلم بصورة أكرث فعالية، إذ يجري 

اإلدراك بأن األفراد يتعلمون بطرق مختلفة.

االنضباط اإليجايب هو منهج ُمتَبَع النضباط الطالب والذي يركز عىل تعزيز السلوك اإليجايب بداًل من املعاقبة عىل   االنضباط اإليجايب  

السلوك السلبي.  

تاحلطصملا درسمتاراصتخالا

النوع االجتامعي

معاداة املثليني
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العنف القائم عىل    األفعال أو التهديدات بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي أو البدين أو النفيس مُيارس يف املدارس وحولها، حيث 

يُرتكب كنتيجة املعايري والتصورات النمطية للجنسني وتطبقها ديناميات القوى غري املتكافئة.

فكرة عامة أو مبسطة حول أفراد بناء عىل سمة أو أكرث. التصور النمطي  

وصمة   آراء أو أحكام يصدرها أفراد أو مجتمع بحيث ينعكس سلبيًا عىل الفرد أو الجامعة. يحدث التمييز عند يكون 

للوصمة تأثري.

التصيد   مامرسة استفزاز اآلخرين بشكل متعمد من خالل استخدام عبارات استفزازية ومحتوى مزعج - عادة ما يحدث 

هذا عرب اإلنرتنت. وغالبًا ما يرتبط ارتباطًا وثيًقا باملضايقات التي تحدث عرب اإلنرتنت.

أي إجراء، رصيح أو رمزي، ينتج عنه أو يُحتمل أم ينتج عنه رضر بدين أو جنيس أو نفيس. العنف  

التعليم الجامع   تضم نُهج التعليم الجامع جهات معنية مختلفة عىل مستوى املدرسة، وكذلك يف املجتمع املحيل والحكومة، يف 

مجموعة من األنشطة املختلفة بهدف توفري بيئة أفضل وأكرث أمانًا ومالمئة لألطفال يف املدارس من أجل تعليم 

األطفال.

تاحلطصملا درسم

النوع االجتامعي



التوجيهات العاملية بشأن التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية12

ملخص 

 
يُعد العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية ظاهرة تؤثر عىل ماليني من األطفال والعائالت واملجتمعات. ويحدث 

هذا العنف يف جميع البلدان عىل مستوى العامل، كام متس االختالفات الثقافية والجغرافية واالقتصادية يف املجتمعات. ميكن 

تعريف العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية عىل أنه أفعال أو تهديدات بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي 

أو البدين أو النفيس مُتارس يف املدارس وحولها، حيث تُرتكب كنتيجة املعايري والتصورات النمطية للجنسني، وتقوي منها ديناميات 

القوى غري املتكافئة. ويف كل بلد ومنطقة حول العامل متت فيها دراسة ظاهرة العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة 

املدرسية تم اإلبالغ عن حوادث، ومع ذلك ال تزال البيانات محدودة فيام تتعلق بكل من التغطية والنطاق. وإىل جانب سوء الفهم 

الذي يحيط مفهوم وطبيعة املشاكل الحساسة، يعيق ذلك األمر الجهود املبذولة بشكل متزايد يف سبيل الحصول عىل استجابة 

مالمئة.

ينتهك العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية حقوق اإلنسان األساسية لألطفال، كام يُعد شكاًل من أشكال التمييز القائم عىل 

النوع االجتامعي. ويتمتع األطفال بحق الحامية من جميع أشكال العنف، ويشمل ذلك حياتهم املدرسية. وميكن أن يؤثر التعرض إىل العنف 

القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية عىل سالمة الطفل، وصحته البدنية والعاطفية، فضاًل عن إرضار بتطوره اإلدرايك والعاطفي. 

تشري األدلة إىل أنه ميكن أن يكون للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية عواقب طويلة املدى وواسعة النطاق عىل الشباب 

الذين تعرضوا إىل هذا النوع من العنف، ألنهم قد ينشئوا عىل تكرار ارتكاب هذا السلوك الذي »تعلموه« ومن ثم يعتربونه مقبواًل.

يف عام 2014، أُنشئ فريق العمل العاملي املعني بإنهاء العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية بقيادة مبادرة األمم املتحدة 

لتعليم الفتيات ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو( لضم مجموعة كبرية من الرشكاء العاكفني عىل إنهاء العنف القائم 

عىل النوع االجتامعي داخل املدارس وحولها.

حددت املجموعة عدًدا من اإلجراءات ذات األولوية التي من شأنها أن تساعد عىل تحويل االستجابة املحلية والوطنية والدولية إىل العنف 

القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية. وشمل ذلك االعرتاف برضورة توحيد الدروس واملامرسات الجيدة لتقديم مجموعة من 

التوصيات االسرتاتيجية بشأن توسيع نطاق الجهود. وتحت قيادة منظمة اليونسكو وبرنامج األمم املتحدة املشرتك املعني بفريوس نقص 

املناعة البرشية/متالزمة نقص املناعة املكتسب وفريق العمل املشرتك بني الوكاالت املعني بالتعليم والصحة املدرسية وهيئة األمم املتحدة 

للمرأة  بالتعاون مع فريق استشاري من األطراف املعنية الرئيسية التي تنتمي إىل فريق العمل، طُلب تنفيذ التوجيهات العاملية لتوفري موارد 

مهمة حول العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية التي تستهدف عىل وجه التحديد وزارات التعليم والجهات املعنية يف مجال 

التعليم.

يتسم العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية بأنه معقد ومتعدد الجوانب. ال تكمن األسباب الجذرية يف أي ثقافة أو عادات 

أو أعراف، بل يف املشاكل الهيكلية األوسع نطاقًا واملعايري االجتامعية والسلوكيات واملعتقدات الراسخة واملامرسات اليومية التي تشكل النوع 

االجتامعي والسلطة.

تتطلب االستجابة القوية إزاء العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية تحلياًل دقيًقا للكشف عن نقاط االنطالق املناسبة بغية 

تعزيز إجراءات املنع واالستجابة داخل كل سياق. وعىل الرغم من أنه ال يُويص يف هذه التوجيهات بحد أدىن من التدخالت أو مبجموعة أساسية 

منها، تم تحديد العديد من املجاالت االسرتاتيجية، إذ يُستفاد من التوصيات املدعومة باألدلة الواردة يف تقارير السياسات األساسية، مثل »حق 

الفتاة يف التعلم بدون خوف« )A girl's right to learn without fear, Greene et al, 2013(  الصادر من منظمة بالن و التقرير العاملي عن 

. )Pinheiro, 2006(  العنف ضد األطفال
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يتعني إدراج العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية يف السياسات وخطط العمل الوطنية التي تقر برضورة املساءلة واتخاذ 

اإلجراءات الوقائية واالستجابة للتخفيف من حدة اآلثار. وميثل كل من االلتزام والقيادة الفعالة من الحكومات الوطنية نقطة انطالق رضورية 

لتحقيق هذه األهداف. ينبغي للحكومات أن تتحىل بروح القيادة عىل املستوى الوطني واملحيل من خالل وضع القوانني والسياسات املتعلقة 

بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية وتطبيقها، فضاًل عن تعزيز الروابط بني األنظمة التعليم وحامية الطفل، وإجراء 

املراجعة واإلصالحات عىل مستوى املنظومة لضامن تعامل مؤسسات التعليم الحكومية مع العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة 

املدرسية بشكل شامل. )ارجع إىل قسم 2.1 بشأن القيادة: والقوانني والسياسات واإلصالح التعليمي(.

تتمثل األمور األساسية املتعلقة مبواجهة العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية يف جودة البيئة التي يتم فيها التدريس 

والتعلم والعمل والدراسة. وتُعد نُهج التعليم الجامع رضورية لتوفري بيئة أفضل وأكرث أمانًا يف املدارس ينصب اهتاممها عىل الطالب 

من أجل تعليم األطفال. ويتم تنفيذ هذه الُنهج من ِقبَل الهيئات اإلدارية واإلدارة املدرسية، برشاكة مع املجتمع املدريس األوسع نطاقًا. 

وتهدف نُهج التعليم الجامع يف إنشاء أماكن تتسم باألمان واملالءمة، إذ تعزز الرسائل القوية التي تنادي بأن العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي يف البيئة املدرسية سلوك غري مقبول، إىل جانب تنفيذ قواعد السلوك التي توضح بشكل مفصل األعراف اإلثنية ومعايري 

السلوك املعرتف بها لجميع موظفي املدرسة، ورمبا أيًضا الطالب وأولياء أمورهم. )ارجع إىل قسم 2.2 بشأن البيئة: ضامن توفري مدارس 

آمنة وداعمة(.

إن التعليم له دور أسايس يف تحول أسباب العنف الجذرية، وال سيام العنف القائم عىل النوع االجتامعي. يُعد التعليم أحد اآلليات املهمة 

يف التطور االجتامعي والعاطفي والنفيس للشباب. كام يُعد مهاًم بنفس قدر أهمية وضع األنظمة والسياسات ملواجهة العنف القائم عىل 

النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية. إن ما يتعلمه الطالب والطريقة التي يتعلمون بها تُعد أمرًا رضوريًا ملنع حدوث العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي يف البيئة املدرسية. وميكن تطبيق املناهج القامئة عىل منع العنف وتعزيز املساواة بني الجنسني، وإجراء تدريب موظفي التعليم 

ملنحهم األدوات الالزمة ملنع العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية والتصدي له، وكذلك إنشاء أماكن آمنة ميكن اللجوء فيها 

لتدخالت مشرتكة مع املناهج الدراسية، أن تتوفر فرصة جيدة ملواجهة العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية بجميع أشكاله، 

والذي سيساهم فيه املحتوى التعليمي وآليات التنفيذ املتعلقة مبنع حدوث العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية )ارجع إىل 

قسم 2.3 بشأن املنع: املناهج والتدريس والتدريب(.

عند حدوث حاالت من العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية، يجب أن تتوفر إجراءات وآليات واضحة وآمنة ومطبقة 

لإلبالغ عن وقوع أي حوادث، ومساعدة الضحايا وإحالة الحاالت إىل جهات مختصة. يجب أن تضمن إجراءات التصدي للعنف القائم عىل 

النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية سهولة توفر آليات إبالغ تراعي مشاعر الطفل وخصوصيته وتقديم خدمات رعاية الصحة، مبا يف ذلك، 

تقديم املشورة والدعم واإلحالة إىل جهة إنفاذ القانون )ارجع إىل قسم 2.4 بشأن إجراءات االستجابة: داخل املدارس وحولها(.

يتطلب التعامل مع قضية معقدة، مثل العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية، عىل طريقة تعمل عىل إحداث تغيري مستدام، 

التعاون مع جهات معنية رئيسية وإرشاكها يف رشاكات اسرتاتيجية. ويلزم التنسيق عىل جميع املستويات لفهم وجهات نظر الجهات املعنية 

املختلفة وما األمور التي متنعها أو متكنها من اتخاذ أي إجراء، وما الدعم والتدريب واملوارد التي قد تحتاجها. إن القطاعات الحكومية األخرى 

ونقابات املعلمني واملجتمعات والعائالت والشباب ميثلون بعض من الجهات املعنية يف قطاع التعليم الذي يلزم املشاركة فيها )ارجع إىل قسم 

2.5 بشأن الرشاكة: التعاون مع الجهات املعنية الرئيسية وإرشاكها(.

ينبغي االسرتشاد بالبحوث والبيانات عند اتخاذ إجراءات وطنية بشأن العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية. ويتيح االستثامر يف 

عملية املراقبة والتقييم والبحوث بشأن العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية للربامج توضيح أهدافها ورصد التقدم 

نحو معالجة املشكلة أثناء توفري قدر أكرب من املساءلة والشفافية يف هذه الربامج. ميكن أن يساعد إطار املراقبة والتقييم الواضح واملؤرشات 

ذات الصلة واملجدية وأنظمة جمع البيانات الوطنية الشاملة الربامج عىل فهم التغيريات عندما تطرأ، وبالتايل تتحسن عملية تعبئة املوارد 

ووضع السياسات بشأن العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية. )ارجع إىل قسم 2.6 بشأن األدلة: مراقبة العنف القائم عىل 

النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية وتقييمه(.
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استخدام التوجيهات اإلرشادية

ما الهدف من هذه التوجيهات اإلرشادية؟ تهدف هذه التوجيهات إىل توفري موارد شاملة وجامعة حول العنف القائم عىل النوع االجتامعي 

يف البيئة املدرسية، مثل: التوجيهات العملية الواضحة القامئة عىل املعرفة، ودراسات الحالة املتنوعة املستمدة من أمثلة للمامرسات الواعدة، 

واألدوات املُوَص بها يف قطاع التعليم، ورشكائها العاكفني عىل إنهاء العنف القائم عىل النوع االجتامعي. وهي مستمدة من املعلومات الواردة 

يف الربامج القامئة عىل دراسات سابقة حالية، ومامرسات واعدة، وتوصيات الخرباء، وتوافق آراء املامرسني.

من هو الجمهور املُتسهدف من هذه التوجيهات؟ إن الجمهور األسايس املَُوَجه له هذه التوجيهات هو قطاع التعليم، مبا يف ذلك، واضعي 

السياسات الحكومية ووزارات التعليم ومديري املدارس واملربني وغريهم من موظفي املدارس. قد تحظى هذا التوجيهات أيًضا باهتامم أكرب من 

جهات معنية وطنية ودولية أخرى تويل اهتامما شديًدا ملواجهة العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية، مبا يف ذلك، املنظامت 

غري الحكومية والوكاالت الثنائية ومتعددة األطراف ونقابات املعلمني وواضعي السياسات يف القطاعات املحلية األخرى. تهدف هذه التوجيهات 

يف املقام األول إىل تطبيقها يف األماكن منخفضة ومتوسطة الدخل، ولكن تقوم عىل املعايري واملبادئ التي يتم تطبيقها عامليًا.

ما الذي يجري تناوله يف هذه التوجيهات؟ يتم تضمني املامرسات الواعدة ودراسات الحالة واألدوات املوص بها من خالل األقسام الفرعية ذات 

الصلة لهذه التوجيهات. وتوفر هذه التوجيهات للقراء أمثلة توضيحية حول عملية التنفيذ يف السياقات الواقعية، كام ميكن أن تكون مبثابة 

مراجع تم االستفادة منها بشكل ناجح وميكن مواءمتها لتطبيقها يف سياقات مختلفة.

تكمل هذه التوجيهات مواد وأدوات حالية أخرى لبعض جامهري املنظامت غري الحكومية والثنائية ومتعددة األطراف بشأن العنف ضد النساء 

 والفتيات والعنف يف املدارس. يتوفر إصدار مفصل عرب اإلنرتنت، الذي سيتم تحديثه بشكل منتظم، عىل املوقع اإللكرتوين التايل

www.endvawnow.org 

http://www.endvawnow.org/
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تصفح هذه التوجيهات - تنقسم هذه التوجيهات إىل قسمني:

القسم 1 – فهم العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية يعرض املقدمة واملعلومات األساسية.

القسم 2 – اإلجراءات العملية بشأن استجابات شاملة للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية يعرض ستة فصول متخصصة، 

والتي ميكن أن يطبقها القارئ بشكل مستقل عن بعضها البعض.

2.1 القيادة: القوانني والسياسات واإلصالح التعليمي

2.2 البيئة: ضامن توفري مدارس آمنة وداعمة

2.3 املنع: املناهج والتدريس والتدريب

2.4 االستجابات: داخل املدارس وحولها

2.5 الرشاكة: التعاون مع الجهات املعنية الرئيسية وإرشاكها

2.6 األدلة: مراقبة العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية وتقييمه

تُستخدم الرموز الخاصة التالية خالل هذا النص باعتباره دلياًل إضافيًا للقراء:

اإلجراءات العملية التي ميكن أن يتخذها القطاع التعليمي

أمثلة من البلدان

مصادر إضافية بشأن هذا املوضوع، متوفرة يف نهاية كل فصل
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 القسم 1
فهم العنف القائم 

عىل النوع االجتامعي 
يف البيئة املدرسية 
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1.1 مقدمة                   القسم

1.1 مقدمة 

ما العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية، وملاذا يُعد ذلك 
األمر مهاًم؟ 

بالعنف  أو تهديدات  أفعال  أنه  املدرسية عىل  البيئة  النوع االجتامعي يف  العنف القائم عىل  ميكن تعريف 

النمطية  ُيرتكب كنتيجة ملعايري والتصورات  املدارس وحولها، حيث  مُيَارس يف  النفيس  أو  البدين  أو  الجنيس 

املتكافئة.« القوى غري  ديناميات  قوتها من خالل  تتخذ  والتي  للجنسني، 

املصدر: منظمة اليونسكو/مبادرة األمم املتحدة لتعليم الفتيات )2015(

يُعد العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية ظاهرة تؤثر عىل ماليني من األطفال والعائالت واملجتمعات، ومُيارس 

يف جميع البلدان يف جميع أنحاء العامل. ميكن تعريف العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية عىل أنه أفعال أو 

تهديدات بالعنف الجنيس أو البدين أو النفيس ميارس يف املدارس وحولها، حيث يُرتكب كنتيجة املعايري والتصورات النمطية للجنسني 

وتطبقها ديناميات القوى غري املتكافئة. ويف كل بلد ومنطقة حول العامل ُدرست فيها ظاهرة العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف 

البيئة املدرسية حدث وأن تم اإلبالغ عن حوادث. ويُعد هذا النوع من العنف منترًشا يف جميع البلدان، وميس االختالفات الثقافية 

والجغرافية واالقتصادية يف املجتمعات.

يتسم العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية بأنه معقد ومتعدد الجوانب. يشمل أشكال مختلفة من العنف البدين و/أو 
الجنيس و/أو النفيس، مثل: االعتداءات اللفظية، والتنمر، واالنتهاك الجنيس، والتحرش، واإلكراه، واالعتداء، واالغتصاب. غالبًا ما تتداخل أنواع 
مختلفة من العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية ويدعم بعضها البعض )انظر إىل الشكل 1(. يُعد العنف القائم عىل النوع 
االجتامعي يف البيئة املدرسية أحد أشكال العنف املدريس املهمة واملنترشة، حيث يتميز النوع االجتامعي بأنه أحد العوامل الدافعة األساسية 

وراء العديد من أشكال العنف وميكن أن يساعد استخدام منظور النوع االجتامعي للنظر يف العنف عند وضع نُهج املنع واالستجابة.
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 القسم    1.1 مقدمة

    

بدين

جنيس

نفيس
 العنف
 البدين

 العقاب
 البدين

اعتداء لفظي 

 اإليذاء
 العاطفي

العنف
 والتحرش الجنيس

التمييز

التنمر

اإلكراه

املصدر: مأخوذة من منظمة اليونسكو/مبادرة األمم املتحدة لتعليم الفتيات )2015(

لقد تعرض الشباب إىل أشكال مختلفة من العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية، حسب النوع االجتامعي وهويتهم الجنسية 

وبالدهم والسياق. فعىل سبيل املثال، يظهر البحث أن الفتيات أكرث عرضة للتنمر النفيس والتنمر عرب اإلنرتنت والعنف الجنيس والتحرش. ومن 

ناحية أخرى، غالبًا ما يتعرض الفتية إىل العقاب البدين بنسب أعىل من الفتيات، ويُتَوقَع منهم أن يتحملوا هذا العقاب عىل أساس أنهم »رجال«  

)Pinheiro, 2006; UNESCO/UNGEI, 2015; UNICEF(. هناك أيًضا تزايد يف عدد األدلة التي تشري إىل أن أغلب الطالب )املثليات 

واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس وحاملو صفات الجنس األخر( يقدمون بالغات عن تعرضهم إىل التنمر أو العنف عىل أساس ميولهم الجنسية 

أو هويتهم الجنسية أو لتعبريهم عن هذه الهوية وإظهارها )منظمة بالن إنرتناشيونال/املركز الدويل للبحوث املتعلقة باملرأة، 2015؛ اليونسكو، 

2012a؛ اليونسكو وآخرون، 2014(. إن االطفال والشباب، الذين يُنظر إليهم عىل أنهم متمردون أو غري متوافقون مع املعايري التقليدية أو 

الثنائية املتعلقة بالنوع االجتامعي، معرضون بدرجة كبرية إىل العنف. ميكن أن يكون األطفال ضحايا أو مرتكبي العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي يف البيئة املدرسية. ميكن أيًضا أن يكون البالغون يف البيئة املدرسية مرتكبني أو ضحايا يف بعض األحيان، مام يعكس ديناميكيات 

السلطة والتسلسل الهرمي بني األجيال وبني الطالب وموظفي املدرسة.

ميكن أن يحدث العنف القائم عىل النوع االجتامعي داخل املدارس وحولها، ويف طريق الذهاب إىل املدرسة أو العودة منها. 

تُستخدم وسائل التواصل االجتامعي والربيد اإللكرتوين والهواتف املحمولة الرتكاب العنف من خالل الوسائط الجديدة، مثل 

التنمر واالستدراج عرب اإلنرتنت والتصيّد )ارجع إىل مرسد املصطلحات(. مثة أماكن جديدة الرتكاب تلك االعتداءات )مثل غرف 

املحادثة عرب اإلنرتنت( التي تتداخل مع العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية وتعززه داخل املدارس وخارجها.

ينتهك العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية حقوق اإلنسان األساسية لألطفال، كام يُعد شكاًل من أشكال التمييز القائم عىل 

النوع االجتامعي. ويتمتع األطفال بحق الحامية من جميع أشكال العنف، ما يشمل حياتهم املدرسية. وميكن أن يؤثر التعرض إىل العنف القائم 

عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية عىل سالمة الطفل، وصحته البدنية والعاطفية، فضاًل عن إرضار بتطوره اإلدرايك والعاطفي.

■ الشكل 1: أشكال العنف القائم عىل النوع االجتامعي املختلفة
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1.1 مقدمة                   القسم

    

املدرسة طريق الذهاب                 املجتمعاملساحة اإللكرتوين
إىل املدرسة

البيت

املصدر: مأخوذة من منظمة اليونسكو )2016(

يؤثر العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية عىل مستوى تعليم العديد من الشباب، حيث يرتبط بانخفاض مستوى التحصيل 

العلمي. كام أنه يشكل حاجزًا رئيسيًا أمام تحقيق أهداف وغايات التعليم العاملية، فضاًل عن بعض أهداف التنمية املستدامة: إنهاء إساءة 

معاملة األطفال واستغاللهم واالتجار بهم وسائر أشكال العنف املرتكب ضدهم يف جميع األماكن )الغاية 16.2(؛ وبناء املرافق التعليمية التي 

تراعي الفروق بني الجنسني، واإلعاقة، واألطفال، ورفع مستوى املرافق التعليمية القامئة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف 

وشاملة للجميع )الغاية  .4(؛ وتحقيق املساواة بني الجنسني والحد من العنف القائم عىل النوع االجتامعي )هدف التنمية املستدامة رقم 5(.

يُعد التعليم إحدى آليات التنشئة االجتامعية املهمة، كام أنه رضوري للتطور االجتامعي والعاطفي والنفيس للشباب. وعىل هذا النحو، يُعد 
التعليم وسيلة لتحويل السلوكيات الفردية واملعايري االجتامعية األوسع نطاقًا حول العنف والتمييز واملساواة بني الجنسني.

الصندوق 1: فريق العمل العاملي املعني بإنهاء العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية

يف شهر آب/أغسطس عام 2014، اجتمع كل من الحكومات االئتالفية ومنظامت التنمية ونشطاء املجتمع املدين واملؤسسات البحثية للتعاون 

من أجل القضاء عىل العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية. يشرتك كل من مبادرة األمم املتحدة لتعليم الفتيات ومنظمة 

األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو( يف استضافة فريق العمل العاملي املعني بإنهاء العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف 

البيئة املدرسية، بتمويل من الحكومة السويدية والحكومة الرنويجية والوكالة األمريكية للتنمية الدولية )USAID(. يوفر هذا الفريق منصة 

لتطوير البحوث والتوجيهات واملنارصة لتعزيز فهم، ودعم استجابات ذات جودة أفضل، عن العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة 

املدرسية.

ميكن االطالع عىل مزيد من املعلومات حول فريق العمل العاملي املعني بإنهاء العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية 

واملوارد املتعلقة بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية التي توفرها الوكاالت األعضاء التابعة لفريق العمل العاملي عىل 

http://www.ungei.org/index.php الرابط التايل

■ الشكل 2: األماكن التي يُرتكب فيها العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية

a
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 القسم      1.2 معلومات أساسية

1.2 معلومات أساسية

التعليم محور جهودنا  املستدامة. ميثل  التنمية  العاملي ألهداف  املتكامل  اإلطار  أساسًيا يف  أمًرا  التعليم  ُيعد 

لألفضل فيه  نعيش  الذي  العامل  وتحويل  التغيري  مع  للتكيف 

)2015a( املصدر: منظمة اليونسكو

الغرض من التعليم ودوره يف مواجهة املعايري القامئة عىل النوع االجتامعي 
واالجتامعية حول العنف 

يؤدي التعليم دوًرا مهاًم ومؤثرًا يف املجتمع كام ميثل الصالح العام عىل النطاق العاملي )منظمة اليونسكو، 2015(. ولديه القدرة عىل املساهمة 

يف تنمية املجتمعات السلمية واملزدهرة وتعزيز الحوكمة الرشيدة. مل ينكر املجتمع الدويل أن التعليم له دور بالغ االهمية يف متكني االطفال 

ليصبحوا مشاركني نشطني يف تغيري مجتمعاتهم، كام مل ينكر أنه يجب أن يتضمن التعلم عىل االهتامم بالقيم واملواقف والسلوكيات التي 

ستمكن األفراد من العيش مًعا يف عامل يتسم بالتعدد والتنوع.

ومبوجب صكوك واتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية )التي ستُتناول فيام بعد يف هذا القسم(، يرتبط حق الحصول عىل تعليم جيد وشامل وآمن 

بفهمنا لدور التعليم املحوري يف املجتمع. وباعتباره انتهاكًا لحقوق الطفل، يقيد العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية قدرة 

الطفل عىل التمتع بفوائد التعليم واملشاركة بشكل كامل يف التنمية وتطوير املجتمع نتيجًة لذلك. تشري طبيعة التعليم ودوره إىل أن التصدي 

للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية يجب أن يتجاوز نطاق األنظمة والسياسات الالزمة التي تسعى إىل فرض عقوبات 

وتنظيم ومالحقة مرتكبيه والتي تشمل أيًضا الجهود الرامية ملواجهة األسباب الجذرية للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية.

وباعتباره نظام تأسييس يساهم يف ترسيخ قيم ومواقف وسلوكيات األفراد واملجتمعات، يؤدي التعليم دوًرا مهاًم يف تغيري أسباب العنف 

الجذرية، وال سيام العنف القائم عىل النوع االجتامعي. كام يُعد مهاًم بنفس قدر أهمية وضع األنظمة والسياسات الالزمة ملواجهة العنف 

القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية.

وقد متت االستفادة من التعليم بفعالية يف سياقات عديدة إلرشاك الشباب يف التفكري النقدي بشأن املعايري القامئة عىل النوع االجتامعي 

واالجتامعية والتصورات النمطية املتعلقة مبفهومي الذكورة واألنوثة، وكيفية تأثري هذه املعايري والتصورات النمطية عىل حياة الشباب 

وعالقاتهم. ميكن للتعليم أن يسلح الشباب باملهارات واملواقف الحياتية إلرشاكهم يف إنشاء عالقات صحية مع أقرانهم ومنع مامرسة العنف. 

تتمثل الجهود الرامية يف دعم علم أصول التدريس واملناهج املراعية للمنظور القائم عىل النوع االجتامعي وتقديم التثقيف الجنيس الشامل يف 

هذا الصدد.

وساهم قطاع التعليم أيًضا يف منع العنف عن طريق تعزيز مبادئ السالم، واملساواة، والتسامح، والتالحم االجتامعي. تُعد الُنهج التي تتخذ نهًجا 
إيجابيًا لالعرتاف باالختالف وقبوله – مثل الرتبية عىل مبادئ السالم والتسامح والرتبية املدنية – أمرًا مهاًم لتعزيز

التسامح والسالم وتقبل التنوع. ومن خالل تدريس اسرتاتيجيات التعامل مع الرصاع دون استخدام القوة أو العنف، يأيت دور التعليم 
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1.2 معلومات أساسية                  القسم

املهم يف الحد من العنف. وهذا أمر ال تقترص أهميته فقط عىل الحد من العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية، بل 

ومتتد أيًضا إىل تزويد الشباب باملهارات الالزمة لتجنب أعامل العنف وتقليلها يف املجتمع األوسع نطاقًا وحياتهم يف املستقبل.

يف القسم 2 من هذه الورقة البحثية، نبحث عن طرق مختلفة التي ميكن للنظام التعليمي من خاللها مواجهة العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي يف البيئة املدرسية. ويشمل ذلك عىل إلقاء نظرة فاحصة عىل نجاح سياسات اإلبالغ والهياكل واآلليات، وطرقًا لزيادة الشفافية 

والرقابة واملساءلة.

نظرة عامة عن العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة  املدرسية

ما هو مدى انتشار الظاهرة؟

ليس لدينا حتى اآلن دليل عن املدى الكامل للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املدارس، وال تزال البيانات محدودة من حيث التغطية والنطاق. 

وقد عكف العديد من الوكاالت والحكومات والباحثني عىل جمع املعلومات عن حوادث العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية، 

وأظهرت البيانات املجمعة وجود افرتاض يلزم مواجهته عىل وجه الرسعة.

يحتوي تقرير اليونيسيف )2014a( بعنوان Hidden in Plain Sight عىل أكرب قدر عىل اإلطالق من البيانات املجمعة حول العنف ضد األطفال. 
ويوضح حجم الشعور باالنزعاج إزاء االعتداء البدين والجنيس والعاطفي، ويقع معظم هذه الحوادث يف املدارس. ويبدو أن بعض أشكال سوء 

املعاملة منترشة للغاية عىل النحو التايل:

 التنمر هو أكرث أنواع العنف انتشاًرا يف املدارس، إذ يؤثر بانتظام عىل أكرث من واحد من كل ثالثة طالب ترتاوح أعامرهم بني سن 15-13 	 
عىل مستوى العامل.

تعرضت أكرث من 120 مليون فتاة )واحدة من كل 10 فتيات( دون سن العرشين يف جميع أنحاء العامل للعنف الجنيس. وعىل الرغم من 	 
أن هذه البيانات ليست مجمعة حسب املكان الذي وقع فيه العنف، فقد تم اإلبالغ عن ارتفاع معدالت التحرش الجنيس يف العديد 

من البلدان. فعىل سبيل املثال، أقر مديران من أصل خمسة مديري مدارس يف جنوب ورشق أفريقيا بوقوع حوادث التحرش الجنيس بني 
التالميذ يف مدارسهم االبتدائية، وفًقا للبحث الذي أجراه تجمع افريقيا الجنوبية والرشقية ملراقبة نوعية التعليم )مأخوذة من منظمة 

اليونسكو/مبادرة األمم املتحدة لتعليم الفتيات، 2015(.

يعيش ماليني األطفال يف خوف من االعتداء البدين تحت مسمى االنضباط: يعاين أكرث من 80 باملائة من الطالب يف بعض البلدان من 	 
العقاب البدين يف املدرسة )Greene et al, 2013(. يعيش نصف األطفال يف جميع أنحاء العامل يف بلدان ال يتمتعون فيها بحامية قانونية من العقوبة 

البدنية.

الفئات املهمشة يف خطر متزايد. يف دراسة استقصائية أجريت عىل 3706 تلميذ يف املدارس االبتدائية يف أوغندا، قام أكرث من %24 من 	 
الفتيات ذوات اإلعاقة بني سن 11-14 عاًما باإلبالغ عن تعرضهن للعنف الجنيس يف املدرسة، مقارنة بـ %12 من الفتيات غري املصابات 

.)Devries et al, 2014( بإعاقة
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التنمر الناجم عن معاداة املثليني من أكرث أشكال التنمر شيوًعا. وجدت الدراسات التي أجرتها منظمة اليونسكو )2012 و2014( 	 
أن أكرث من %60 من األطفال املثليني واملثليات ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري الهوية الجنسية وحاميل صفات الجنسني يف تشييل 

واملكسيك وبريو قد تعرضوا للتنمر، بينام يف تايالند، أبلغ أكرث من %55 من الطالب الذين يحددون هويتهم بأنفسهم عىل أنهم مثليني 
ومثليات ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري  الهوية الجنسية وحاميل صفات الجنسني أنهم قد تعرضوا للتنمر؛ ويف اململكة املتحدة، 

أبلغ أكرث من %90 من طالب املدارس الثانوية بوقوع حوادث تنمر ناجمة عن معاداة املثليني يف مدارسهم. ويف نيوزيلندا، يُعد الطالب 
املثليون واملثليات ومزدوجو امليل الجنيس أكرث عرضة للتنمر بثالثة أضعاف عن أقرانهم من مغايري التوجه الجنيس، ويف الرنويج، ترتاوح 

نسبة الطالب املثليني واملثليات ومزدوجي امليل الجنيس من %15 إىل %48 الذين أبلغوا أنهم تعرضوا إىل التنمر، مقارنًة بـ %7 من 
الطالب مغايري الجنس، مام يكشف عن أن الطالب املثليني واملثليات ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري  الهوية الجنسية يبلغون عن 

ارتفاع معدل انتشار حاالت العنف يف املدارس أعىل من أقرانهم من متغايري الجنس )منظمة اليونسكو، 2016(

التنمر عرب اإلنرتنت يتداخل غالبًا مع التنمر يف املدارس وميثل مصدر قلق متزايد. كشفت الدراسة التي أجريت عىل 20426 طالبًا من  	 
طالب املدارس الثانوية يف الواليات املتحدة أن أغلب ضحايا التنمر عرب اإلنرتنت )%60( قد تعرضوا إىل التنمر يف املدارس. كام كشفت 
.)Schneider et al, 2012( نفس الدراسة أن الفتيات أكرث احتاماًل عن الفتيان ألن يقدمن بالغات حول تعرضهن للتنمر عرب اإلنرتنت

الصندوق 2: بعض التحديات الكامنة عند قياس مدى انتشار العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية

;Leach et al 2014(  إن قاعدة األدلة الحالية الخاصة باملقياس العاملي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية وطبيعته محدودة

Pinheiro 2006; RTI International 2016( تشمل العوامل املتعددة املساهمة يف ذلك ما ييل:

عدم وجود تصور مفاهيمي مشرتك للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية.	 

ال يتم يُبلغ عن معظم حاالت العنف أو الكشف عنها، خاصًة حني تشكل املعايري االجتامعية والنوع االجتامعي صعوبة يف ذلك بالنسبة إىل الطفل يف 	 

اإلبالغ عن سلوكيات وأفعال معينة مثل العنف أو التعرف عليها.

ال يتوفر لدى أغلب األطفال األكرث عرضة للخطر أقل نصيب من الدعم والعالقات لإلبالغ عن تعرضهم لسوء املعاملة.	 

وعادة ما تعمل نظم التعقب وتحليل البيانات بأقل طاقاتها يف املناطق والبلدان التي يكون فيها األطفال أكرث عرضة للخطر.	 

نادرًا ما تكون البيانات املتعلقة بالعنف مجمعة حسب النوع االجتامعي أو مكان وقوع الحادث.	 

حيثام تعتمد البيانات عىل تقديم بالغات باتخاذ طرق رسمية أو اإلبالغ الذايت من خالل البحوث والدراسات االستقصائية، فقد يعرقل كل من إدراك الطفل 	 

للعنف واالعرتاف به وأوجه تحيز الباحثني ومهاراتهم وحساسية القضايا التي يجري بحثها عملية تقديم بالغات.

ميكن أن تحول الصعوبات التي تعمل عىل التحقق من صحة الدراسات أو تكرارها دون إجراء مقارنات دولية.	 

الثغرات الجغرافية – ركزت معظم الدراسات عىل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكربى بسبب االهتامم بروابط بني العنف القائم عىل النوع االجتامعي 	 

يف البيئة املدرسية وانتشار فريوس نقص املناعة البرشية/متالزمة نقص املناعة املكتسب )مرض (.

تم تحسني سبل تعقب بعض أنواع العنف عن أنواع أخرى بشكل أفضل )مثل: اإليذاء البدين والعقاب البدين مقابل العنف النفيس والجنيس(.	 

يلزم إجراء مزيد من الدراسات لتحديد حجم معاناة األطفال الذين تعرضوا ألنواع العنف األقل وضوًحا وفهمها، مثل: التنمر النفيس الذي ال 
يُبلغ عنه أو يُتجاهل من ِقبَل املعلمني وواضعي السياسات )منظمة اليونسكو/مبادرة األمم املتحدة لتعليم الفتيات، 2015(.



البيئة املدرسية24 التوجيهات العاملية بشأن التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف 

1.2 معلومات أساسية                  القسم

  

بدين:
“نعم، لقد كانوا ميسكونني بقوة 

ثم يدفعونني من جانب ألخر. لدي 
. حسًنا،  يسخر األوالد  كدمات يف ذراعيَّ

من الفتيات ويقومون بإهانتهن.  ميكنهم أن 
يدفعوا فتاة ثم يدفعها أخر، وكل شخص منهم 

مستمع مبا يجري، إال أنه مل
 يكن األمر طريًفا بالنسبة للفتاة.«

 اعتداء/تحرش جنيس:
 غالبًا ما يسخر األوالد من الفتيات ويلقون 
بكلامت بذيئة عليهن ويرفعون تنورتهن 

لكشف عوراتهن. حدث ذلك أمس أثناء فرتة 
االسرتاحة. ويحدث كل يوم. مل يكن األمل 

بدنيا، بل شعرُت بالخزي

التنمر 
 عرب اإلنرتنت:

 قامت فتاة ما من الصف التاسع
 بتهديد فتاة أخرى من الصف العارش، بسبب 

ولد.  حيث قامت الفتاة من الصف التاسع بإنشاء
حساب عىل موقع شبكات التواصل االجتامعي

Moi Mir باسم الفتاة من الصف العارش، ثم بدأت بإرسال
 دعوات لتكوين صداقات مع األخرين، لكن الصور 

Moi Mir التي  قامت بتنزيلها عىل موقع
مشينة، لقد شعرت الفتاة من الصف العارش 

بالخزي
 والعار.«

نفيس:
يف البداية كانوا يغيظوين ويتنابزون 

باأللقاب عيل، كام يسخرون مني
يوميًا، ويرفضون اللعب معي، ومل يتحدث سائر 
الفتيات معي، ومل يرغنب يف الجلوس يف مكتب 
واحد معي. مل يرضبونني، لقد حطن من شأين 

وسخرن مني. جميع الفتيات سخرن مني 
وقمن بالنميمة عيل وتحدثن عني 

بصوت هامس.«

تنمر األقران:
“هناك مجموعة من األوالد 

يسيطرون عىل كل يشء، كان يرضبون 
أي شخص ويهزؤون به وميارسون التنمر 

عليه، مل يوجد فرد إال وكان يرهب 
منهم.«

العقاب البدين:
عادة ما يرضب املعلمون األوالد، 

يرضبونهم بأي يشء قريب من متناول 
أيديهم. لقد صدم أحد املعلمني رأس 
الولد بسبورة، وقام معلم أخر برضبه 
بالعصا التي يستخدمها عند الرشح 

عىل السبورة.«

 ابتزاز:
 “لقد كنت أخاف من ولد يف 

الصف التاسع، وكان يأمرين يف كل 
مرة أن أشرتي له شيئًا من املقصف. 

وكان يربحني رضبًا إذا مل أشرتٍ له
شيئًا.«

)Haarr )2013 املصدر: مأخوذة من

■ الشكل 3: األطفال يتحدثون عن العنف املدريس يف كازاخستان
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ما األسباب الجذرية؟

يقع العنف ضد األطفال يف كل منطقة وبلد ويف كل سياق تقريبًا. وال تكمن األسباب الجذرية يف أي ثقافة أو تقليد أو عرف، ولكن يف املشكالت الهيكلية األوسع نطاقًا 

واملعايري االجتامعية واملعتقدات الراسخة والسلوكيات التي تشكل النوع االجتامعي والسلطة:

 معايري التمييز بني الجنسني التي تزيد من هيمنة الرجال وخضوع النساء والحق يف الحفاظ عىل هذه الهيمنة من خالل مامرسة العنف، 	 

وهي موجودة بشكل ما يف كل ثقافة تقريبًا. ومُيَارَس الضغط بشكل قوي لالمتثال لهذه املعايري القامئة عىل النوع االجتامعي املهيمنة. 

وقد يخضع الشباب، الذين ال يتمتعون بحق االختيار أو ال ميتثلون لهذه املعايري – مثل: املثليني واملثليات ومزدوجي امليل الجنيس 

ومغايري الهوية الجنسية وحاميل صفات الجنسني أو الذين مل يتعلموا السلوك »الالئق« – إىل العقوبة من خالل العنف.

 املعايري االجتامعية، التي تعمل عىل تشكيل السلطة، املرتكزة بشكل تقليدي يف الذكور والبالغني، والتي تتضمن أهلية التدريس واالنضباط 	 

والسيطرة إىل جانب استخدام العنف للحفاظ عىل السلطة. تدعم هذه القواعد سلطة املعلمني واملعلامت عىل األطفال، وغالبًا ما 

يستخدمون نوًعا من العنف للحفاظ عىل تلك السلطة وتعزيز املعايري االجتامعية والقامئة عىل النوع االجتامعي.

العوامل الهيكلية والسياقية األوسع نطاًقا مبا يف ذلك الرصاع، وعدم املساواة يف الدخل، والحرمان أو التهميش، والنظم الضعيفة. باإلضافة 	 

إلی ذلك، متكن طبيعة وسائل التواصل االجتامعي، التي ال تعرف حدوًدا، من مامرسة العنف – مثل: التنمر عرب اإلنرتنت، واالستدراج عرب 

اإلنرتنت، والتصيد – يف األماكن التي يصُعب تنظيمها وضبطها باألدوات الحالية للدول املقيدة بها.

تعمل كل من املدارس ونظام التعليم األوسع نطاقًا ضمن األطر االجتامعية والهيكلية. ويف النظام التعليمي، تخلق هذه الديناميات بيئات 

ال تحمي األطفال وتعيد تهيئتها. يف الواقع، قد يعرضهم النظام ألشكال من العنف التي تعمل عىل نسخ املعايري وديناميات القوى وتعزيزها 

وإعادة ترسيخها يف املجتمعات والجامعات والعائالت املحيطة بها. ويشارك واضعو السياسات وأصحاب السلطة واملعلمون وأولياء األمور 

وغريهم من الطالب وأفراد املجتمع يف هذه الديناميات ووضعها. وبالتايل، فإن تغيريها يتطلب التنسيق يف العمل عىل جميع املستويات 

والقطاعات.

ما عوامل الخطر؟

تتداخل مجموعة من عوامل الخطر عىل مستوى الفرد والعائلة واملدرسة والجامعات واملجتمع )مبا يف ذلك املؤسسة/الحكومة( يف زيادة خطر 

التعرض للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية. تختلف هذه العوامل، املمثلة يف النموذج البيئي يف الشكل 4، وفًقا للسياق 

والوضع، إذ تتطلب إجراء تحليل شامل عىل املستوى املحيل قبل اتخاذ إجراءات التدخل )ارجع إىل قسم 2.6 تحليل الوضع/تقييم االحتياجات 

)بحث تأسييس(.
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           الفرد

)بيان التاريخ الشخيص 
والبيولوجي والخصائص 

الدميوغرافية(

◄    عدم الوعي بالحقوق 
الفردية والجامعية

◄    النوع االجتامعي، والعمر، 
والساللة، واإلعاقة

◄    امليل الجنيس والهوية 
الجنسية

◄   تدين مستوى التعليم

◄  تدين الوضع االقتصادي

◄   املوقع الجغرايف

◄   عدم تسجيل املواليد

◄    العيش مع املصابني بفريوس 
نقص املناعة البرشية.

◄    تجربة سابقة عن التعرض 
للعنف )شاهد، والضحية، 

واملرتكب، وما إىل ذلك(.

              العائلة

)العائلة، وغريها من العالقات 
االجتامعية (

◄   القيمة املتدنية التي 
ُربيت الطفلة عليها يف 

البيئة األرسية

◄   عدم توفر الرعاية األرسية

◄    تعاطي املخدرات/الكحول 
يف محيط األرسة

◄   العنف املتوارث بني 
األجيال والتساهل يف 

مامرسة العنف الجنيس 
والعاطفي والبدين داخل 

العائلة

◄    قلة الوعي بالعنف القائم 
عىل النوع االجتامعي يف 
البيئة املدرسية وحقوق 

األطفال واملراهقني

        املدرسة

)عوامل عىل مستوى 
املدرسة(

◄    قلة املعرفة والوعي 
بالعنف القائم عىل 
النوع االجتامعي يف 

البيئة املدرسية

◄    عدم قدرة املدرسة 
عىل منع وقوع حوادث 

العنف القائم عىل 
النوع االجتامعي يف 

البيئة املدرسية وكشفها 
والتعامل معها

◄    عدم وجود آلية رقابة 
فعالة وقدرة املعلمني/
موظفي املدرسة عىل 

ارتكاب العنف أو االعتداء 
مع اإلفالت من العقاب

◄   عدم توفر أماكن فعلية 
تتسم باألمن واألمان 

واملالءمة داخل البيئة 
التعليمية

◄    اسرتاتيجيات التعليم 
والتعلم واألساليب 

التأديبية التي تعزز من 
ارتكاب العنف

◄   املناهج وطرق التدريس 
التي ال تزود الفتى 

والفتاة باملعرفة األساسية 
واملواقف واملهارات 

الحياتية لالنخراط يف إقامة 
عالقات صحية بني األقران 

ومنع العنف

    املجتمع املحيل
معايري اجتامعية حالية 

وعوامل عىل مستوى 
املجتمع(

◄   عدم توفر خدمات مالمئة 
ثقافيًا ومتاحة لإلبالغ 
عن العنف القائم عىل 

النوع االجتامعي يف البيئة 
املدرسية والتصدي له، 
مثل الخدمات الصحية 

واالجتامعية لحامية الطفل

◄    التساهل يف مامرسة العنف 
الجنيس

والعاطفي والبدين 
داخل املجتمع

◄    القيم الذكورية الثابتة 
التي تدعم عدم املساواة 

بني الجنسني

◄   املعايري االجتامعية 
التي ال تثني عن 
اإلبالغ عن العنف 
القائم عىل النوع 

االجتامعي يف البيئة 
املدرسية، وتضع 

عقوبات اجتامعية 
ضمنية أو حتى 

رصيحة

◄    تسييس ومعارضة لتعليم 
الفتيات

◄    عدم محاسبة مرتكبي 
العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي يف البيئة 
املدرسية من خالل 

ضعف استجابة مؤسسية/
عقوبات من األجهزة 

القضائية واألمنية

       املجتمع األكرب
)عوامل مجتمعية أكرب تخلق 

مناًخا مقبواًل للعنف(

◄    غياب الترشيعات التي 
تحظر جميع أشكال العنف 

ضد األطفال، مثل: العنف 
القائم عىل النوع االجتامعي 

يف البيئة املدرسية

◄    عدم وجود إطار سياسة 
شامل ملنع العنف القائم 
عىل النوع االجتامعي يف 

البيئة املدرسية والتصدي له

◄    غياب التنسيق بني 
القطاعات الرئيسية حول 

العنف القائم عىل النوع 
االجتامعي يف البيئة املدرسية

◄    القيم الذكورية الثابتة التي 
تدعم العنف القائم عىل 

النوع االجتامعي يف البيئة 
املدرسية

◄    عدم توفر برامج تدريب 
املعلمني املستمرة

◄    النزاع وانعدام األمن

◄    ثقافة اإلفالت من العقاب 
وانهيار القانون

◄    مستويات عالية من عدم 
املساواة أو اإلقصاء

◄    ارتفاع مستوى الفساد يف 
األنظمة الحكومية

■ الشكل 4: عوامل خطر العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية
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ما اآلثار املرتتبة عىل العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة 
املدرسية؟

إن التعرض إىل العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية واملعاناة منه له آثار بعيدة املدى عىل األطفال والشباب، فيام يتعلق 

بالصحة النفسية والبدنية والحالة الصحية والتعليمية، مبا يف ذلك، حالة اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية والحمل املبكر. هناك أيًضا أدلة 

دامغة عىل أن مشاهدة العنف أو التعرض له يف مرحلة الطفولة يرتبط باستخدام العنف أو قبوله يف املستقبل )Heise, 2011(. وهذا يعني أن 

العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية ميكن أن يكون له عواقب طويلة املدى وواسعة النطاق يف املستقبل عىل الشباب الذين 

نشئوا عىل تكرار ارتكاب هذا السلوك الذي »تعلموه« ومن ثم اعتربوه مقبواًل. يوضح الشكل 5 التأثريات العديدة املحتملة للعنف القائم عىل 

النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية عىل كل طفل عىل حدة.

      

نتائج السلوك الذي يشكل خطًرا عىل الصحة والصحة البدنية

◄  إصابات، مثل: كدمات، وحروق، وكسور، إصابة بالسالح، والطعن
◄  جروح عميقة ومناطق من الجلد بها سحج

◄  إعاقة
◄  أعراض املسالك البولية

◄  حمل غري مرغوب به
◄  األمراض املنقولة جنسيًا، مثل: فريوس نقص املناعة البرشية

◄  اضطرابات األكل
◄  إساءة استعامل املواد املخدرة

◄  السلوك الجنيس املحفوف باملخاطر

نتائج العنف )مامرسته عىل األخرين(

◄  التنمر
◄  املزيد من إساءة املعاملة

◄  حمل سالح
◄  مخالفة القانون

◄  عنف الرشيك
◄  تحرش جنيس

◄  العنف املتوارث بني األجيال واآلثار املرتتبة بعد الوقوع كضحية

نتائج تعليمية

◄  عدم القدرة عىل الرتكيز
◄  عدم القدرة عىل الدراسة

◄  انخفاض الدرجات
◄  تعطيل الدراسة

◄  التغيب عن املدرسة
◄  ترك املدرسة

نتائج الصحة النفسية

◄  قلق
◄  اكتئاب

◄  شعور بالغضب أو العداء
◄  تدين احرتام الذات

◄  التفكري يف االنتحار ومحاوالت االنتحار واالنتحار الفعيل
◄  إيذاء النفس

◄  االضطرابات التالية للصدمة 
◄  الشعور بالخزي

◄  اضطراب الوسواس القهري
◄  انفصام

◄  فقدان الذاكرة

)2014b( املصدر: مأخوذة من منظمة اليونيسف

باإلضافة إىل اآلثار املرتتبة من الناحية الصحية واالجتامعية والتعليمية املوضحة أعاله، حدد كل من )Pinheiro, 2006( ومنظمة اليونيسف 

)2014b( عواقب مالية كبرية. تشمل هذه اآلثار تكاليف مبارشة مثل العالج وزيارات لطبيب املستشفى وغريها من الخدمات الصحية 

والتكاليف غري املبارشة كعدم تحقيق اإلنتاجية، وقلة الحصول عىل فرص عمل )نتيجة تدين مستوى التعليم(، وإعاقة وانخفاض نوعية الحياة 

والوفاة املبكر. وتشمل العواقب املالية األخرى التكاليف التي يتحملها نظام العدالة الجنائية يف إلقاء القبض عىل املجرمني ومحاكمتهم وتكاليف 

عىل منظامت الرعاية االجتامعية املرتبطة بالكفالة والحضانة وتكاليف للنظام التعليمي من خالل عدم القدرة عىل تحصيل العلم وتكاليف عىل 

قطاع التوظيف الناشئة عن الغياب وانخفاض معدل اإلنتاجية.

■الشكل 5: اآلثار املرتتبة عىل العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية
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ما هي التكاليف املرتتبة عىل العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة 
املدرسية؟

يصعب تحديد التكلفة املرتتبة عىل العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية. ال تزال األبحاث حول كيفية حساب التكاليف – من 

حيث التكاليف عىل املجتمع اليوم ويف املستقبل – يف مراحلها املبكرة. ومع ذلك، يشري العمل التحلييل الذي تدعمه الوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية أنه ميكن أن يرتبط العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية بالرسوب يف إحدى الصفوف الدراسية األساسية للتعليم، 

والذي يؤدي بدوره إىل تكلفة سنوية تبلغ حوايل 17 مليار دوالر للدول منخفضة ومتوسطة الدخل. ويعترب هذا الرقم أعىل من املبلغ اإلجاميل 

.)RTI International, 2015( الذي يتم إنفاقه سنويًا عىل منح املساعدات الخارجية من أجل التدخالت التعليمية

كشف التحليل الشامل لعدة بلدان حول التكلفة املرتتبة عىل العنف الذي تعرض له األطفال، املدعوم من منظمة اليونيسيف )2013أ( ما ييل:

 يف أسرتاليا، قُدرت تكلفة إساءة معاملة األطفال بأكرث من 24 مليار دوالر أمرييك يف عام 2007 وتم وضع تكلفة طويلة املدى قُدرت بأكرث 	 

من 31 مليار دوالر أمرييك.

 يف الواليات املتحدة، تُقدر التكاليف الرتاكمية للمعالجة واملقاضاة وفقدان الدخل عىل املدى الطويل من العنف ضد األطفال بأكرث من 	 

124 مليار دوالر أمرييك سنويًا.

يف الربازيل، تقدر تكلفة العنف التي تتحملها املدارس بحوايل مليار دوالر أمرييك سنويًا.	 

 تُعد العائدات من إجراءات املنع مرتفعة باملثل، مع العائدات االجتامعية التي تقدر بأكرث من 87 يورو لكل يورو يُنفق عىل إجراءات 	 

املنع يف االتحاد األورويب.

وعىل الرغم من تقدير هذه العواقب – سواًء من حيث التأثريات املستقبلية أو الحالية؛ أو من حيث الخسارة واألمل الشخيص؛ أو من حيث 

اآلثار املرتتبة عىل األخرين يف املجتمع أو األرسة؛ أو من حيث التكاليف املالية عىل الحكومة أو نظام املدرسة – فإن االستنتاج يُعد واضًحا. وتُعد 

التكاليف باهظة للغاية، كام يُعترب اتخاذ إجراءات فعالة وعاجلة ملنع العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية والقضاء عليه أمر 

ال غنى عنه.

ما الجدول الزمني لاللتزامات املتعلقة بالسياسة واالتفاقات الدولية؟

تظهر التطورات القدمية املبينة يف الصندوق 3 تزايد الزخم وزيادة االهتامم بالتصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية 
عىل املستوى اإلقليمي والدويل.
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الصندوق 3: الجدول الزمني لاللتزامات املتعلقة بالسياسات واالتفاقات الدولية

1960: تم اعتامد اتفاقية اليونسكو بشأن مكافحة التمييز يف مجال التعليم يف 1960 – حيث وافقت األطراف املوقعة عىل مبدأ عدم التمييز وأن 

لكل شخص حق يف التعليم. وتظهر االتفاقية بأن البيئة التعليمية اآلمنة والخالية من العنف جزء أسايس من التعليم الجيد.

1979: تم اعتامد اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة )سارية املفعول منذ 1981( – يجب عىل األطراف املوقعة أن 

تتخذ إجراءات إيجابية ملنع وقوع أي حوادث العنف القائم عىل النوع االجتامعي والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، كام أنه يتم إدانة 

العنف القائم عىل النوع االجتامعي باعتباره شكاًل من أشكال التمييز الذي ينتهك حقوق الفتيات والنساء اإلنسانية )التوصية العامة( 28 – الفقرة 2(.

1989: تم اعتامد اتفاقية حقوق الطفل )سارية املفعول يف 1990(، إذ تُلزم الدول بضامن رعاية األطفال وحاميتهم من العنف وسوء املعاملة 

 واإلهامل جانب أولياء أمورهم أو أي شخص أخر يعتني بهم كام ينبغي )املادة 19: الحامية من سائر أشكال العنف( دون متييز 

)املادة 2(، مبا يف ذلك، مصالح الطفل الفضىل )املادة 3(.

2000: إطار عمل داكار: توفري التعليم للجميع – يحدد إطار العمل خطة عمل تهدف إىل تحقيق األهداف الست لتوفري التعليم للجميع املتفق 

عليها دوليًا. يحدد إطار عمل داكار االسرتاتيجيات الرئيسية لتحقيق أهداف التعليم للجميع مبا يف ذلك منع العنف والرصاع، وخلق بيئة تعليمية آمنة.

2006: نرُش تقرير دويل حول العنف ضد األطفال )Pinheiro, 2006( وهو نتيجة أول محاولة عاملية شاملة بيان مقياس حجم سائر أشكال عنف 

ضد األطفال وتأثريه. ويتضمن فصاًل عن »العنف ضد األطفال يف املدارس واألماكن التعليمية« )الفصل الرابع(.

آذار/مارس 2015: منهاج عمل بيجني )بيجني 20+( – قامت الـ 189 دولة من الدول األعضاء يف األمم املتحدة، الذين تبنوا إعالن ومنهاج عمل 

بيجني، بالنداء العاملي للقضاء عىل جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وذلك من خالل تسليط الضوء عىل العنف باعتباره أحد مجاالت 

االهتامم األساسية البالغ عددها 12 مجااًل. واتفقت هذه الدول عىل تعريف شامل ملاهية العنف، سواًء كان يحدث داخل األرسة أو املجتمع أو ترتكبه 

الدولة أو تتغاىض عنه. باإلضافة إىل ذلك، جعلت تعليم املرأة وتدريبها أحد مجاالت االهتامم األساسية اإلثنتي عرش.

نيسان/أبريل 2015: اعتمد املجلس التنفيذي ملنظمة اليونسكو املؤلف من 58 دولة من الدول األعضاء قرار التعلم دون خوف بغية االلتزام بوضع 

السياسات وخطط العمل الوطنية وتطبيقها لدعم بيئات تعلم جيدة وآمنة وشاملة وفعالة لجميع األطفال. ويقر أول قرار األمم املتحدة بشأن العنف 

القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية بعواقبه السلبية عىل صحة األطفال وقدرتهم عىل تحصيل العلم ومتابعة دراستهم وإمتامها.

أيار/مايو 2015: إعالن إنشيون – أقر املشاركون يف املنتدى العاملي للتعليم )املنعقد يف إنشيون، جمهورية كوريا( إعالن إنشيون – التعليم 2030 

نحو التعليم الجيد املُنصف والشامل والتعلُّم مدى الحياة للجميع. تنص املادة 8 عىل ما ييل: “إننا ندرك أهمية املساواة بني الجنسني يف توفري حق 

التعليم للجميع. لذلك نحن ملتزمون بدعم البيئات التعليمية والخطط والسياسات املراعية ملنظور النوع االجتامعي؛ ودمج القضايا القامئة عىل النوع 

االجتامعي يف املناهج الدراسية وتدريب املعلمني؛ والقضاء عىل التمييز والعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املدارس.«

أيلول/سبتمرب 2015: أهداف التنمية املستدامة – يتضمن هدف التنمية املستدامة رقم 4 غايًة متمثلة يف »بناء املرافق التعليمية التي تراعي 

الفروق بني الجنسني، واإلعاقة، واألطفال، ورفع مستوى املرافق التعليمية القامئة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف وشاملة 

للجميع«. يتضمن الهدف 16 غاية متمثلة يف “الحد بدرجة كبرية من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدالت الوفيات يف كل مكان”. يتضمن 

هدف التنمية املستدامة رقم 5 غايات متنوعة تتعلق باملساواة بني الجنسني ومتكني املرأة والفتاة والقضاء عىل التمييز وإنهاء جميع أشكال العنف ضد 

جميع النساء والفتيات يف املجالني العام والخاص.

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=12949&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
http://www.unesco.at/bildung/basisdokumente/dakar_aktionsplan.pdf
http://www.unicef.org/lac/full_tex(3).pdf
http://beijing20.unwomen.org/en
http://beijing20.unwomen.org/en
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002323/232369e.pdf
http://www.waam2015.org/sites/default/files/incheon_declaration_en.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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ما التحديات الرئيسية املتعلقة مبواجهة العنف القائم عىل النوع 
االجتامعي يف البيئة املدرسية؟

نظرًا إىل طبيعة العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية املعقدة وعدم وجود إدراك يحيط باملفهوم والطبيعة الحساسة للقضايا، 

مثة عدد من التحديات التي تواجه األنظمة التعليمية والحكومات وواضعي السياسات، عندما يتعلق األمر مبواجهة العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي يف البيئة املدرسية:

املعايري االجتامعية والثقافية التي ال تشجع عىل تقديم بالغات عن وقوع حاالت العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية 	 

وتضع عقوبات اجتامعية ضمنية أو حتى رصيحة لبعض أشكال العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية. ترتفع نسبة امتناع 

بعض األفراد )مثل: املعلمني، ورؤساء املدارس، وواضعي السياسات( عن التحدث مع األطفال حول قضايا مثل النوع االجتامعي والعنف 

والجنس، فضاًل عن الخوف من تقديم مواد حساسة يف بعض السياقات، وذلك مرده إىل املعايري االجتامعية والثقافية. سيتطلب التغلب 

عىل هذه العقبات العمل بعناية مع املجتمعات املحلية واآلباء واألمناء املسؤولني يف مجال الثقافة. إن ضامن االستشارات املناسبة لتحدي 

املصالح املرتسخة سيتطلب وقتًا وقد يكون مكلًفا، إال أن هناك احتاملية القدرة عىل تحقيق نتائج أكرث استدامة.

عدم املساواة بني الجنسني يقلل من شأن النساء والفتيات ويشكل متييزًا ضدهن وقد يخلق شعوًرا باألفضلية بني الرجال واألوالد. عىل 	 

سبيل املثال، كشف بحث من أثيوبيا أنه عىل الرغم من أن حوايل %93 من الطالب الذكور يعرفون أن العنف ضد الفتيات مخالف 

للقانون فإن حوايل %33 منهم يعتقد أنه من حق الطالب الذكور الحصول عىل ما يريدون، سواًء بالرتغيب أو الرتهيب، واعرتف حوايل 

.)ActionAid, 2004( 21 أنهم يسلكون ذلك الترصف%

 القيود املفروضة عىل القدرات يف أنظمة التعليم، والتي تعاين من العجز واالستنزاف املسبق، تنعكس سلبيًا عىل فعالية منع العنف القائم 	 

عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية. فقد يكون تحديًا كبريًا دعم املعلمني غري املدربني أو الذين مل يتدربوا تدريبًا كافيًا واملَُحَملني 

فوق طاقتهم بواسطة األدوات وبناء القدرات والوعي الذايت لتقديم نُهج قامئة عىل املناهج الدراسية ملنع العنف وتعزيز املساواة بني 

الجنسني. إن العثور عىل طريقة إلدخال النامذج ببطء، والنظر عن كثب إىل من يجب أن يقدم هذه العنارص وما املهارات واملعرفة التي 

يحتاجون إليها والتخطيط للحصول عىل موارد كافية يُعد من األمور املهمة لتحقيق النطاق الالزم إلحداث تغيري حقيقي.

 آليات التنسيق والرصد الضعيفة تحد من التنسيق والتعاون متعدد القطاعات بني وزارات التعليم والرشطة والصحة والخدمات االجتامعية وحامية الطفل 	 

وغريها من القطاعات األساسية األخرى التي تُعترب أساسية ملنع العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية والتصدي له. ومع ذلك، قد يلزم 

تغيري الثقافة التنظيمية للتغلب عىل الحواجز املؤسسية لتبادل املعلومات.

ضعف الخدمات ونظم اإلحاالت املتعلقة بالضحايا يحد من الحصول عىل خدمات جيدة، مبا يف ذلك، الخدمات الصحية واالجتامعية وحامية الطفل التي 	 

ال تكون متوفرة أو غري كافية، خاصة يف املجتمعات الهشة واملترضرة من النزاعات.

عدم توافر آليات املساءلة واإلدارة يف معظم الدول التي ليس لديها حاليًا ترشيعات لحامية األطفال من العنف يف أماكن التعليم. وقامت بعض الدول 	 

مؤخرًا بإصدار ترشيع يحظر العنف خاصة يف اإلطار املدريس. ومع ذلك، ميثل ضعف إنفاذ الترشيعات تحديًا مستمرًا. حيث يتطلب وضع حد لإلفالت من 

العقاب مقاضاة الجناة ومعاقبتهم عىل نحو مناسب.

	   ظهور قاعدة أدلة، رغم محدوديتها، ألفضل التجارب الناجحة، عىل الرغم من أن هذا هو املجال الذي يحظى باهتامم متزايد. 

ويختلف عدد ضئيل جًدا من تقييامت التدخالت املتعلقة للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية املتوفرة 

حاليًا، بشكل كبري يف املنهجية والشدة والحجم والنطاق، مام يصعب تحديد أفضل املامرسات واستخالص النتائج حول 

االسرتاتيجيات الفعالة التي ميكن نقلها إىل األماكن األخرى. هناك أيًضا مجموعة متنامية من املامرسات الواعدة واملعرفة 

الحالية التي مل يتم توثيقها بالكامل بعد.
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 القسم      1.2 معلومات أساسية

 عدم كفاية البيانات والبحوث بسبب عدم اإلبالغ عن بعض أشكال العنف أو من الجامعات املهمشة تحد من البيانات 	 

املوثوقة بشأن حجم العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية ومدى تأثريه. هناك بيانات مفقودة أو غري 

كاملة يف العديد من السياقات، وال سيام حول التقاطعات بني أوجه التمييز بني النوع االجتامعي والهوية القامئة عىل النوع 

االجتامعي وامليل الجنيس والعرق/الساللة واإلعاقة والطبقة االجتامعية وبكيفية ارتباطها مع أوجه الضعف والعنف القائم 

عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية. حددت األبحاث األخرية التي أجرتها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ثغرات يف: 

دراسات أسباب العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية ودينامياته وعواقبه؛ ودراسات واسعة النطاق التي 

تتضمن نتائج ميكن مقارنتها يف جميع البلدان؛ والدراسات الشاملة التي تحقق يف مختلف أشكال العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي يف البيئة املدرسية؛ والروابط بني تغري السلوكيات واملواقف؛ وعملية مراقبة؛ والفصل بني البحث والتطبيق. وعىل 

 RTI( هذا النحو، سيكون االستثامر يف أنظمة إدارة البيانات القوية وأدوات التجميع مع البيانات املجمعة خطوة أوىل مهمة

.)International, 2016

تُعد التحديات املرتبطة بالتصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية كبرية، ومن املحتمل أن تكون أكرب يف املناطق األشد 

احتياًجا لها. ومع ذلك، فإن تكاليف عدم التصدي لهذه القضية الحرجة غري قابلة للدعم، كام أن العائدات طويلة املدى املتعلقة بالعنف القائم 

عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية متنوعة.

ما مبادئ الربامج األساسية لتدخالت العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف 
البيئة املدرسية؟

ينبغي االلتزام باملبادئ التالية يف جميع األوقات عند وضع السياسات وإجراء التدخالت، ويجب الرجوع إليها عند تقييم التدخالت والسياسات 

  .)Fancy and McAslan Fraser, 2014a; Greene et al, 2013( لضامن أن يجري النظر فيها عىل نحو كاٍف

	   منهجيات “التعليم الجامع” الشمويل )ارجع إىل القسم 2.2 للحصول عىل مزيد من التفاصيل حول هذا املوضوع( - يجب أن تأخذ الربامج 

الفعالة، حيثام كان ذلك ممكًنا، نظرة شاملة للمدرسة بأكملها وللمجتمع ككل، ويجب أن تكون أيًضا نظرة متعددة القطاعات، حول تلك 

القضايا لتشمل جهود املنع واالستجابة.

	    السياق املحدد –ينبغي أن تكون جميع التدخالت الرامية إىل الحد من العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية ُمَحَددة 

السياق وتعتمد عىل تحليل االحتياجات والوضع الدقيق، واملشاركة يف التدخالت الحالية إذا أمكن ذلك.

	    االهتامم بالطفل واتخاذ نهج »عدم اإلرضار« – يجب أن تكون حقوق األطفال واحتياجاتهم وأمانهم وحاميتهم يف محور اهتامم 

جميع الربامج.

	   املالءمة مع منظور النمو –املوضوعات والقضايا التي تم إدراجها يف املناهج وأنشطة املناهج التكميلية يجب أن تكون مناسبة من ناحية 

عمر ومنو األطفال التي تستهدفهم.

	   املشاركة – يجب النظر إىل األطفال عىل أنهم مشاركني رئيسيني يف وضع الحلول ملواجهة العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة 

املدرسية.

	   الشمولية– ينبغي أن تهدف التدخالت إىل ضامن أن جميع األطفال، مبا يف ذلك املهمشني أو املستبعدين عادة واملعاقني واألقليات واملثليني 

واملثليات ومزدوجي امليل الجنيس وحاميل صفات الجنس األخر وحاميل صفات الجنسني وغريهم من بقية األطفال ، قادرين عىل املشاركة 

واتخاذ اإلجراءات واستشارتهم.

	   مراعاة منظور النوع االجتامعي والهادف إىل التغيري – يجب أن تقوم الربامج عىل تحليل قوي للقضايا القامئة عىل النوع االجتامعي 
والحقوق، مع مراعاة استمرارية تنوع القضايا القامئة عىل النوع االجتامعي، ويجب أن تستخدم البيانات املجمعة حسب العمر والنوع 

االجتامعي وتقدميها حيثام أمكن ذلك. ويجب أن تعمل عىل بناء املعرفة ووضع إطار للمهارات والقيم واملواقف لتحويل املعايري الراسخة 
حول النوع االجتامعي والسلطة من خالل متكني األفراد لدعم املساواة بني الجنسني ومواجهة سائر أشكال العنف.
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القسم 2
إجراءات عملية 
للتصدي الشامل 

للعنف القائم عىل 
النوع االجتامعي يف 

البيئة املدرسية



اسرتاتيجيات توجيهية للعمل الوطني ضد 
العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة 

املدرسية
 ■ الشكل 6: االسرتاتيجيات التوجيهية الست الخاصة بالعمل الوطني بشأن العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية 

 القيادة: القوانني والسياسات

  وإصالح التعليم 

)الجزء 2.1(

ينبغي عىل الحكومات التحيل بروح القيادة 

عىل الصعيد الوطني من خالل:

وضع قوانني لحامية األطفال من 	 

العنف وتنفيذها وضامن املساءلة 

ومعاملة  كل األطفال باإلنصاف

اعتامد سياسة وطنية شاملة 	 

ومتعددة القطاعات وخطة عملها 

من أجل الوقاية من العنف القائم 

عىل النوع االجتامعي يف البيئة 

املدرسية والتصدي له

توطيد الروابط بني التعليم وسياسات 	 

حامية الطفل وإجراءاتها ونظمها

إصالح املنظومة التعليمية تحقيقا 	 

لتصٍد ُمَعَزز وشامل

 البيئة: تأمني مدارس

  آمنة وداعمة

)الجزء 2.2(

هناك حاجة ملناهج املدرسة الكلية من 

أجل" جعل املدارس أكرث أمًنا ومراعية 

الحتياجات األطفال وبيئة أفضل يتعلمون 

فيها من خالل إرشاك مختلف الجهات 

صاحبة املصلحة، عىل مستوى املدرسة 

وكذلك املجتمع املحيل والحكومة، يف عدد 

من األنشطة املختلفة".

تشمل االسرتاتيجيات األساسية:

إنشاء أماكن آمنة وصديقة	 

ضامن توجيه الهيئات اإلدارية وإدارة 	 

املدرسة لرسائل قوية مفادها أن 

العنف القائم عىل النوع االجتامعي 

يف البيئة املدرسية غري مقبول ويُؤخذ 

عىل محمل الجد  

إعداد مدونة قواعد السلوك 	 

وتنفيذها

 الوقاية: املناهج الدراسية

  والتدريس والتعلم

 )الجزء 2.3(

بالنسبة للمنظومة التعليمية، يتمثل حجر 

األساس لجهود الوقاية يف تطوير املحتوى 

التعليمي وآليات األداء، أي ماذا يدرس 

الطالب؟ وكيف يدرسونه؟

تشمل االسرتاتيجيات املحددة التي تهدف 

للوقاية من العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي يف البيئة املدرسية:

مناهج تدريسية تقي من العنف 	 

وتُعزز من املساواة بني الجنسني

تدريب العاملني يف املجال الرتبوي 	 

لتزويدهم بوسائل الوقاية من العنف 

القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة 

املدرسية والتصدي له

أماكن آمنة تكون فيها تدخالت 	 

املقررات الدراسية املشرتكة ُمنطلًقا 

مفيًدا للحد من العنف القائم عىل 

النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄◄

◄

◄



الرشاكات: التعاون مع أهم الجهات صاحبة 

 املصلحة وإرشاكه

ا )الجزء 2.5(

يتطلب التعامل مع مسألة معقدة كمسألة 

العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة 

املدرسية بطريقة من شأنها إحداث تغيري دائم 

استجابة شاملة ومراعية للسياق تشرتك فيها 

جهات عديدة ومتعددة. وينبغي ألهم الجهات 

صاحبة املصلحة أن تكون رشيكة يف الحد من 

العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة 

املدرسية، مبا يف ذلك:

التنسيق/التعاون بني أهم الوزارات وعىل   
مستوى املقاطعات

الرشاكات مع نقابات املعلمني  

مشاركة الفتيات والفتيان  

العمل مع األرس وأفراد املجتمع عموًما  

إرشاك منظامت املجتمع املدين  

الحقائق: رصد العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي يف البيئة املدرسية وتقييمه 

)الجزء 2.6(

ينبغي تزويد العمل الوطني ببحوث 

وبيانات حول  العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي يف البيئة املدرسية، مبا يف ذلك:

بحوث تكوينية حول العنف القائم   
عىل النوع

االجتامعي يف البيئة املدرسية   
لتوجيه السياسات وتطوير الربامج

أنظمة جمع البيانات الوطنية   
الشاملة 

مؤرشات لرصد التقدم املحرز   
التقييم لتقدير األثر

ينبغي للبحوث أن تأخذ يف   
الحسبان 

االعتبارات األخالقية واملنهجية   
وتلك املتعلقة بالسالمة

 من بني االسرتاتيجيات املذكورة آنًفا، ال يُوص بحد أدىن أو حزمة بسيطة من التدخالت يف هذه التوجيهات. وعوًضا عن ذلك، يتمثل األمر 

املقرتح يف رضورة إجراء تحليل دقيق بغرض تحديد نقاط االنطالق املُثىل لتعزيز العمل والوقاية ضمن كل سياق عىل حدة.

ففي بعض السياقات، توجد هناك قوانني وطنية جيدة لكنها ليست ُمَنَفَذة أو نافذة. ويف هذه الحالة، ميكن ملسار العمل الذي يبدأ برتجمة 

هذه القوانني إىل مامرسات أن يكون نقطة انطالق جيدة. ويف سياقات أخرى، قد تتمثل أنسب نقطة انطالق يف ُمنفذي القوانني أو "الرشيحة 

الوسطى" )املستوى املتوسط بني مستويي السياسة الوطنية واملدرسة مبا يف ذلك مدراء املدارس واملوظفني املحليني أو موظفي املقاطعات 

ونقابات املعلمني والهيئات املدرسية التنظيمية األخرى(، ملا قد يقدمونه من فرٍص عظيمة للتغيري املبارش يف املدارس وكذلك تأثريهم عىل كيل 

املستويني األعىل واألدىن.

كام يتطلب اِيالء اهتامم كبري بكل من الوترية واالتجاه ونقاط االنطالق. عالوة عىل ذلك، سوف تضمن وسائل وضع السياسات والربمجة املرنة 

والعاكسة تحقيق التغيري واستدامته. وتقدم هذه التوجيهات مساًرا واضًحا وعمليًا يقوم عىل املعرفة ليساعد عىل تطوير آليات واستجابات 

مالمئة تندرج ضمن أي سياق من السياقات، ورسم طريق إلحداث تغيري أوسع نطاقًا يف املجاالت االسرتاتيجية الستة املوضحة. ويتوفر كل جزء 

عىل دراسات حالة عملية وواعدة وأدوات موص بها لبيان كيف تم استخدام اسرتاتيجيات تدخل مختلفة وكيف ميكن اعتامدها يف مختلف 

السياقات.

 التصدي: داخل املدارس

  وحولها 

)الجزء 2.4(

عندما يحدث العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي يف البيئة املدرسية ينبغي توفر 

تدابري واضحة وآمنة وُمتاحة ووجود آليات 

لإلبالغ عن الحوادث ومساعدة الضحايا 

وإحالة القضايا للسلطات املختصة

تشمل أهم االسرتاتيجيات:

توفري آليات إبالغ سهلة املنال   
وُمراعية لألطفال وتتسم بالرسية

توفري املشورة والدعم  

اإلحالة اىل جهات إنفاذ القانون   
والخدمات الصحية



2.1 القيادة: إصالح القوانني 
والسياسات والتعليم

ر برضورة الوقاية  البد من إدماج مسألة العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية بالسياسات وخطط العمل الوطنية التي تُقِّ

واالستجابات املُخففة لتأثريه واملساءلة. كام أن االلتزام والقيادة الفعالة من طرف الحكومات الوطنية نقطة انطالق رضورية لتحقيق هذه 

األهداف. 

ينبغي عىل الحكومات التحيل بالقيادة عىل الصعيدين الوطني واملحيل عن طريق:

وضع القوانني ذات الصلة وتنفيذها وكذلك سياسات وطنية شاملة ومتعددة القطاعات للوقاية من العنف القائم عىل   
النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية والتصدي له

توطيد الروابط بني التعليم وسياسات حامية الطفل وإجراءاتها ونظمها  

  تطبيق مناهج عىل نطاق املنظومة للمراجعة واإلصالح، وضامن تصدي املؤسسات الرتبوية التابعة للدولة كليًا للعنف القائم عىل 
 النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية من خالل اسرتاتيجيات تهدف للوقاية واالستجابة واملساءلة.

دة
قيا

ال
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القسم الثاين2.1 القيادة: إصالح القوانني والسياسات والتعليم

دة
قيا

ال

القوانني  والسياسات
“إن الترشيع الواضح وغري املبهم الذي ينهى عن كافة أشكال العنف ضد األطفال، مبا يف ذلك العنف 

األطفال” للعنف ضد  للتصدي  اسرتاتيجية وطنية شاملة  املدريس، عنرص أسايس ألي 

املصدر: مكتب املمثل الخاص لألمني العام املعني بالعنف ضد األطفال )اليونيسف، 2011(

إن القوانني والسياسات الحامئية أساسية للتصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية وحامية األطفال من العنف. كام تُعد 

هذه األطر التنظيمية مبثابة اِلتزاٍم من الحكومة للتصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية.

يُقصد بالترشيع فعل أو عملية وضع القوانني وتنفيذها. فهي تُقر الحقوق واالستحقاقات وواجبات الحكومة والتزاماتها )هيئة األمم املتحدة 

للمرأة، 2013b(.. إن أطر الترشيع رضورية لضامن وفاء الدول بالتزاماتها الدولية يف مجال احرتام حقوق االنسان للجميع وحاميتها وإعاملها.

اإلجراء العميل 1: كيفية وضع إطار قانوين للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية

تقويم املحتوى: من خالل النظر يف اإلطار الترشيعي الحايل وعالقته بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية: هل 1

تتوافق القوانني السارية مع املعايري الدولية؟ هل يتطلب األمر ترشيًعا جديًدا أم هل باإلمكان تعديل األحكام القانونية ذات 

الصلة؟ 

تقييم التنفيذ: إن الترشيع يف حد ذاته غري كاٍف: ينبغي دعم القوانني من خالل تنظيامت وسياسات فعلية تشمل مدونات 2

قواعد سلوك إلزامية وعقوبات مناسبة ومتناسبة )Greene وآخرون، 2013(. ما هي مواطن الضعف يف عملية التنفيذ؟ ما حجم 

االستثامرات ومخصصات امليزانية املطلوبة إلنفاذ القانون؟ هل هناك استعداد وقدرة من طرف طاقم املدرسة ومسؤويل التعليم 

لالضطالع بالتنفيذ؟  

تنسيق الترشيع الساري لضامن شموله للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية: قد يتوجب إعادة النظر يف 3

الترشيع والتنظيامت عرب مختلف القطاعات لضامن االتساق وللتأكد من شمول القوانني السارية للعنف القائم عىل النوع 

االجتامعي يف البيئة املدرسية. من الرضوري للغاية تحقيق التوفيق بني أهم القطاعات والوكاالت، ناهيك عن ضامن توعية 

أصحاب القرار بأهمية التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية. حاليًا، هناك أربعة مجاالت أساسية 

للترشيع حيث ميكن التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية هي:

حقوق الطفل العامة )مثل قانون يحمي قانون الطفل الخاص يف ليبرييا )2010( لحامية الحقوق األساسية لجميع األطفال، 	 

ويُدرج حامية الطفل كعنرص إجباري يف تدريب املعلم؛

 العقوبة البدنية )مثل قانون الحق يف التعليم بالهند )2009( حظر وطني للعقوبة البدنية يف املدارس، كام ورد فيه » ال 	 

يجوز إخضاع أي طفل للعقوبة البدنية أو التحرش النفيس«؛

 العنف الجنيس )مثال: قانون الطفل يف تنزانيا )2009( حامية الطفل من جميع أشكال االستغالل القائم عىل النوع 	 

االجتامعي، ما يشمل بيئة املدارس؛

ر املدريس.	  ر )2013( يف الفلبني عىل جميع املدارس اعتامد سياسة مناهضة التنمُّ ر )مثل قانون مناهضة التنمُّ التنمُّ

التصدي بوضوح للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية يف إطار خطة أو اسرتاتيجية لقطاع التعليم الوطني: 4

إدخال مؤرشات وأهداف ملتابعة التقدم املحرز، وتخصيص املوارد الكافية للرقابة والتنفيذ.  

التوعية والدعوة: أخريًا، يحتاج األشخاص املضطلعون بعملية التنفيذ )طاقم املوظفني الذين يقدمون الخدمات يف الجبهة األمامية 5

مثل املعلمني والحقوقيني أو الرشطة( أيًضا للحصول عىل املعرفة والقدرة والدعم لضامن معرفتهم للترشيع ومتكنهم من إنفاذ 

القانون. ولذلك توجب اِيالء اهتامم كبري بجعل القطاع مستعًدا للعمل. ويشمل ذلك ضامن الفهم التام للمعلمني ومدراء املدارس 

وغريهم باملشكالت وكذلك استعدادهم لالضطالع باألدوار املنوطة بهم يف عملية التنفيذ. كام ينبغي تزويد الجمهور العام 

واألطفال باملعلومات ونرش الوعي حول القوانني والسياسات من خالل نصوص قانونية مالمئة لألطفال.     

إن أطر السياسات عبارة عن وثائق تُوفر منظوًرا مشرتكًا لتوجيه إعداد السياسات والربامج مثل خطط العمل الوطنية والتنظيامت الوزارية 



البيئة املدرسية38 التوجيهات العاملية بشأن التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف 

2.1 القيادة: إصالح القوانني والسياسات والتعليم القسم الثاين

دة
قيا

ال

وإعالنات السياسات والخطط االسرتاتيجية والربوتوكوالت وغريها من اآلليات. تتضمن أهم أطر السياسات الوطنية بشأن العنف القائم عىل 
النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية اإلطار التعليمي ناهيك عن أيِّ أُطر أو خطط عمل وطنية تُعنى بالعنف ضد املرأة وحقوق الطفل وحقوق 

الفئات املهمشة أو األقليات وغريهم.

الصندوق 4: الثغرات والحواجز التي تعيق أطر السياسات الوطنية

أشار اجتامع دويل لرشكاء العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية الذي انعقد بباريس، فرنسا، يف نيسان/ابريل،2014، إىل بيئات 

السياسة الوطنية الضعيفة كأكرب تحٍد يف وجه التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية ال سيام:

� ترجمة محدودة للترشيع إىل سياسات·

� إنفاذ ضعيف للترشيع أو رقابة عىل سياسة التنفيذ·

�  إدماج طفيف، أو ال يكاد يُذكر، للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية ضمن الخطط الرتبوية والسياسات العامة األخرى ·

)من قبيل حامية الطفل والعنف ضد املرأة(

� ر عىل أساس العنف القائم عىل النوع االجتامعي.  · ر العام، وال يشء تقريبًا عن التنمُّ عدد قليل لسياسات العنف عىل مستوى املدارس أو التنمُّ

 dos Reis and Hofmann )2014(  :املصدر

متثل أطر السياسات وخططها فرصة هامة يك تتحىل الحكومات الوطنية بروح القيادة فيام يتعلق برضورة التصدي للعنف القائم عىل النوع 
االجتامعي يف البيئة املدرسية وتوفري بيئة مواتية لذلك. ويشري التقرير العاملي عن العنف ضد األطفال إىل أنه: 

            »ينبغي أن تعرتف سياسات التصدي للعنف املدريس بأن املدارس أماكٌن للتعلم يف املقام األول وميكنها االضطالع بدور هام يف تحقيق  
      )Pinheiro, 2006, p. 142( »التكافؤ يف السلطة والحد من التعسف يف استخدامها  

دعت الحملة العاملية ملنظمة بالن إنرتناشيونال تحت عنوان »تعلم من دون خوف« لتدخل الحكومة من أجل الوقاية من العنف القائم عىل 
النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية والحد منه، وجاء يف صدارتها املبدأ التايل:

           »العمل الشامل واملتكامل: يتوجب عىل الحكومات اعتامد خطة عمل شاملة ومتكاملة ومتعددة القطاعات للوقاية من العنف  
ع تجارب الفتيات   القائم عىل النوع االجتامعي والتصدي له. وينبغي أن تُراعي الخطة منظور النوع االجتامعي وتأخذ يف الحسبان تنوُّ  

)Greene et al, 2013, p. 37( ».والفتيان املُهمشني واحتياجاتهم وتُعنى بصفة محددة بالسياق املدريس  

ومع ذلك، ال متلك أغلبية البلدان حتى اآلن سياسات وطنية للتصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية. ويف عام 2014، 
أفاد 27 بلًدا من مجموع 100 بلد بإحراز تقدم يتعلق بأطر القوانني والسياسات الوطنية التي تحدد آليات الوقاية من العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي يف البيئة املدرسية واالستجابة له )اليونيسف، 2015(. 
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القسم الثاين2.1 القيادة: إصالح القوانني والسياسات والتعليم

دة
قيا

ال

الصندوق 5: أهم املبادئ لوضع إطار سياسة وطنية للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية

استناًدا إىل أعامل )Greene et al، 2013( )مبادرة األمم املتحدة لتعليم الفتيات/اليونسكو 2013(، تُوص أطر السياسات الوطنية بأن:

تشكل جزًءا من أطر أوسع للحد من العنف ضد األطفال، وتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، وتعزيز نظم حامية الطفل و/أو تحقيق أهداف 	 

التعليم للجميع ومبادرة التعلم دون خوف.

تنطوي عىل تدخل منسق عىل مستوى املدرسة واملجتمع وعىل الصعيدين املحيل والوطني، مع تحديد أهم األدوار للقطاعات األخرى كالصحة 	 

والخدمات االجتامعية وإنفاذ القانون والقضاء وقوات األمن أو الجيش وسلطات حامية الطفل.

تتشاور مع املجتمع املدين وتضمن اإلصغاء ملختلف أصوات األطفال والشباب خصوًصا من ينتمون للفئات واملجتمعات املهمشة.	 

تكون ُمرفقة بنشاطات لزيادة الوعي بني املعلمني وموظفي املدارس وأولياء األمور والطالب.	 

تُويل االهتامم باملسائل القامئة عىل النوع االجتامعي يف الوقاية من العنف يف املدارس واالستجابة له.	 

تستند عىل معطيات كافية وموثوقة عن طبيعة العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية وحجمه.	 

تبني الخريطة يف الشكل 7 مزيًدا من األمثلة عن أطر القوانني والسياسات الوطنية للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية حول 

العامل. كام توجد عدة أمثلة عن الترشيع عىل الصعيد املحليات الوطنية، مثلام هو الحال يف الربازيل وأسرتاليا، حيث متلك العديد من الواليات 

ر يف حني ال وجود لترشيع مامثل عىل الصعيد الفيدرايل. ويف املقابل، عادة ماال يُنفذ الترشيع الوطني عىل  والبلديات ترشيًعا مناهًضا للتنمُّ

الصعيد املحيل، سواًء بسبب عدم َسنِّ الترشيع املحيل أو بسبب ضعف التنفيذ واملتابعة.
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دة
قيا

ال

االشكل 7: أمثلة عن أطر قوانني وسياسات العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية حول العامل  ■

خريطة رقم 4170 التنقيح 14 األمم املتحدة )2016(

Antonowicz )2010(, Fancy and Fraser )2014a(, Plan )2012(, Plan/UNICEF )2014( :للحصول عىل معلومات أكرث الرجاء االطالع عىل املصادر التالية

الرنويج

بعد  مرات  عدة  البيان  تجديد  تم  وقد  ر.  التنمُّ ضد  بيانًا  الرنويج  أطلقت   ،2002 عام  يف 

إطالقه بعامني وهو يُلزم رشكاء املدارس )مبا فيهم الحكومات ونقابات املعلمني وجمعيات 

ر ملَّا شملت  ر ومكافحته. وكان للبيان األثر األكرب عىل التنمُّ أولياء األمور( بالوقاية من التنمُّ

ر الرنويجية املعرتف بها دوليا وروابطها مثل برنامجي  الحملة متابعة لربامج مكافحة التنمُّ

زيرو وأولويس.   

منغوليا 

منغوليا  حكومة  أدخلت   ،2006 عام  يف 

متنع  التعليم  قانون  عىل  هامة  تعديالت 

التعليمية  املرافق  يف  العنف  أشكال  جميع 

مبا فيها العقوبة البدنية والتحرش العاطفي. 

لقواعد  مدونًة  الجديد  القانون  أقَّر  كام 

السلوك وآليات رقابة وضبط اإلخالل بها.

جمهورية كوريا

ينص قانون الوقاية من العنف املدريس 

عىل رضورة اتخاذ الحكومة لإلجراءات 

الالزمة للوقاية من العنف يف املدارس، مبا 

يف ذلك وضع خطة خمسية للوقاية من 

العنف املدريس وإنشاء لجنة ملراقبة الخطة 

وتنفيذها. وتلزم جميع املدارس االبتدائية 

والثانوية بإعداد خطة العمل الخاصة بها 

فيام يتعلق بالوقاية من العنف املدريس 

ومتابعتها باإلضافة اىل عقد دورات منتظمة 

حول الوقاية من العنف يف املدارس.   

فلسطني

وضعت وزارة الرتبية والتعليم العايل خطة عمل ملكافحة العنف يف 

املدارس يف فلسطني. وركزت الخطة عىل الوقاية وأنشأت وحدات 

العنف. كام حددت  ـ ملكافحة  للمدرسة  تأديبيا  ـ مجلسا  خاصة 

بوضوح آليات اإلبالغ الواجب اعتامدها داخل املدارس. كام تُوفر 

2011ـ2019  املرأة  ضد  العنف  ملحاربة  الوطنية  االسرتاتيجية 

إطار سياسة يُعنى بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة 

الطالب  مجالس  دور  تعزيز  اآلتية:  التدخالت  ويشمل  املدرسية 

يف  املشورة  خدمات  توفري  املدارس؛  يف  األمور  أولياء  وجمعيات 

املدرسية؛  البيئة  يف  االجتامعي  النوع  عىل  القائم  العنف  حاالت 

وتحديث املناهج الدراسية إلدراج منهج إجباري حول العنف ضد 

املرأة فيها.    
نيجرييا

اعتمدت   ،2007 عام  يف 

إطار  التعليم  وزارة 

حول  وطني  سياسة 

من  خاٍل  أسايس  تعليم 

اإلطار:  يشمل  العنف. 

توعية املعلمني والطالب؛ 

التعليم؛  مدراء  تدريب 

لفائدة  القدرات  بناء 

من  املصلحة  أصحاب 

)لجان  التعليم  قطاع 

إدارة املدارس وجمعيات 

األمور(؛  وأولياء  املعلمني 

إضفاء  البحث؛  تطوير 

عىل  املؤسيس  الطابع 

يف  املشورة  وحدات 

الرقابة  املدارس؛  جميع 

والتقييم. 

كينيا

البدنية  العقوبة  أصبحت   ،2010 عام  يف 

فيها  مبا  املرافق  جميع  يف  مرشوعة  غري 

يُجرِّم  الدستور(. كام  )املادة 29 من  املدارس 

كينيا  لعام 2006 يف  الجنسية  الجرائم  قانون 

واللفظي عىل حد سواًء. كام  البدين  التحرش 

تُعترب الجرائم الجنسية التي يقرتفها أشخاص 

ضمن  سلطة/ثقة  ذات  مناصب  يشغلون 

وتُعرِّض  للقانون  ُمنافية  التعليمية  املرافق 

تقل  ال  ملدة  للسجن  إدانته  حال  يف  صاحبها 

عن عرش سنوات.    

بولندا

“عدم  عنوان  تحت  مدريس  إصالح  برنامج  التعليم  وزارة  أطلقت   ،2006 عام  يف 

املدرسة. ويف  عليها جنسيا يف  االعتداء  تم  فتاة  انتحار  إطالقا” كرد عىل  التسامح 

آمنة  “مدارس  عنوانها  إىل سياسة جديدة  الجديدة  الحكومة  انتقلت  عام 2008، 

وجذابة” ركزت عىل تهيئة بيئة اجتامعية إيجابية ومعالجة املشاكل السلوكية مبا 

فيها االعتداء وإدمان املخدرات وتعاطي الكحول.       
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القسم الثاين2.1 القيادة: إصالح القوانني والسياسات والتعليم

دة
قيا

ال

بيليز

يحظر قانون التعليم والتدريب لعام 2010 

العقوبة البدنية والتحرش الجنيس واملواد 

اإلباحية يف املرافق التعليمية، لكنه ال يشمل 

ر أو العنف القائم عىل النوع االجتامعي  التنمُّ

ضد الفتيان. ويجري استكامل القانون بترشيع 

جديد يفرض حصول املعلمني عىل تدريب 

مالئم بهذا الشأن.

كوستاريكا 

يف عام 2011، بدأت حكومة كوستاريكا 

برنامًجا وطنيًا حول التعايش يف املراكز 

الرتبوية هدفه تعزيز العالقات املراعية 

واملنصفة للجنسني يف املدارس وتحسينها. 

تُشكِّل كل مدرسة فريق عمٍل لقيادة 

االسرتاتيجية يتكون من مدير ومعلم 

ومستشار وطالبني. وميثل برنامج التعايش 

جزًءا من خطة وطنية أوسع تُعنى بالوقاية 

من العنف وتعزيز السلم االجتامعي 

2011ـ2014.  

بريو

منذ عام 2013، تقوم وزارة التعليم يف 

بريو بتعزيز اسرتاتيجية وطنية للوقاية 

من العنف املدريس تحت عنوان »السلم 

www. :يف املدرسة« )انظر الرابط

pazescolar.pe(، برؤية مفادها »فليعش 

الطالب ويتعلموا بسعادة«. ويف إطار هذه 

االسرتاتيجية، ميكن لضحايا العنف القائم 

عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية 

أو الشهود عليه اإلبالغ برسية عن الوقائع 

يف البوابة االفرتاضية: www.siseve.pe أو 

ميكنهم االتصال عىل خط هاتفي مجاين.       

http://www.pazescolar.pe
http://www.pazescolar.pe
http://www.siseve.pe
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2.1 القيادة: إصالح القوانني والسياسات والتعليم القسم الثاين

دة
قيا

ميلك جميع األطفال الحق يف الكرامة اإلنسانية وضامن سالمتهم البدنية والنفسية. وعىل غرار أي حق أخر، يُعترب الحق يف الحامية من جميع ال

أشكال العنف حًقا طبيعيًا. األمر الذي يعني أن كل األطفال ـ بغض النظر عن الجنسية أو مكان اإلقامة أو النوع االجتامعي أو السن أو األصل 

العرقي أو القومي أو لون البرشة أو الدين أو اللغة أو أي صفة أخرى ـ لديهم الحق يف أن يعيشوا حياة خالية من األذى. تتضمن اتفاقية حقوق 

الطفل أحكاًما خاصة جًدا عن حامية الطفل من العنف )انظر امللحق 1 حول أهم سياسات االلتزام واالتفاقات الدولية(. وتذهب املادة 19 

إىل حدِّ فرضها عىل الدول اتخاذ التدابري الترشيعية واإلدارية واالجتامعية والرتبوية املناسبة لحامية الطفل من جميع أشكال العنف. كام تعترب 

الهياكل واآلليات املجتمعية أمرًا حيويًا يف حامية الطفل )Plan International, 2015a(. وتعمل األطراف الفاعلة يف مجال حامية الطفل 

ورشكاؤها من أجل استحداث سلسلة من التدابري وتنفيذها يك يتمكن األطفال من النمو والتطور يف بيئات آمنة ومراعية ومتكينية.

ميكن تعريف نظام حامية الطفل عىل أنه: »بعض الهياكل والوظائف والقدرات الرسمية وغري الرسمية التي تم جمعها للوقاية من العنف 

واالعتداء واإلهامل واالستغالل يف حق األطفال والتصدي لها. ومن املتعارف عليه عموًما أن يتكون نظام حامية الطفل من العنارص التالية: 

موارد برشية وأموال وقوانني وسياسات وحوكمة ورقابة وجمع بيانات باإلضافة إىل خدمات الحامية واالستجابة وإدارة الرعاية. كام أنه يشمل 

عدة فاعلني ـ األطفال واألرس واملجتمعات املحلية واألشخاص العاملني عىل الصعيدين دون الوطني أو الوطني واألشخاص العاملني عىل الصعيد 

الدويل. ويكمن أهم يشء يف العالقات والتفاعالت بني هذه العنارص وهؤالء الفاعلني وفيام بينهم ضمن النظام. إن خالصات هذه التفاعالت هي 

التي تُشكِّل النظام« )اليونيسف/مفوضية األمم املتحدة لالجئني/ هيئة انقاذ الطفولة /الرؤية العاملية، 2013، ص3(.

يتطلب إيجاد حلوٍل فعلية للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية سياسات وإجراءات وهياكل لحامية األطفال من العنف 

عىل جميع األصعدة ويف جميع املرافق التي مُيارس فيها العنف ـ األرس واملدارس واملجتمعات املحلية. كام أنه من الرضوري مبا كان العمل يف 

إطار منهج متعدد التخصصات والقطاعات ـ مع الحكومات والوكاالت متعددة األطراف وثنائية الطرفني واملانحني واملجتمعات املحلية واألرس، 

واألهم من ذلك، مع األطفال يف حد ذاتهم. مُيَّكن هذا املنهج الشامل األنظمة من معالجة املخاطر بصفة أفضل ـ مثل األخطار التي يتعرض لها 

املعلمون وهشاشتهم ـ وكذلك إدارة ديناميات القوة وأوجه الضعف املؤسسية التي تجعل األفراد عرضة لالستغالل واالعتداء. عالوة عىل ذلك، 

من الرضوري إدراج مسالة حامية الطفل يف مجموعة واسعة من أطر السياسات والقوانني والربامج والخدمات لضامن اندماج أفضل لالستجابات 

ضد العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية وتصدٍّ أنسب لها.

اإلجراء العميل 2: كيفية ضامن إدماج العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية ضمن 

أنظمة حامية الطفل 

إن أهمية العمل الشامل واملدمج أمر متعارف عليه عموًما باإلضافة إىل الحاجة إىل خطط عمل وطنية والتنسيق بني مختلف القطاعات 
مبا فيها التعليم التي تُكملها آليات حامية الطفل عىل الصعيد املحيل ويف املدارس واملجتمعات )مبادرة األمم املتحدة لتعليم الفتيات/

اليونسكو، 2013(. تتطلب الحلول املؤثرة لحامية الطفل من العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية أنظمة واسرتاتيجيات 
تشمل عدًدا متنوًعا من األصعدة. وكام تم توضيحه يف األمثلة القطرية أعاله، يضطلع قطاع التعليم بدور هام بوصفه جزء من األنظمة 

واالسرتاتيجيات الوطنية املنسقة لحامية الطفل.

نُظم حامية الطفل



البيئة املدرسية 43التوجيهات العاملية بشأن التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف 

القسم الثاين2.1 القيادة: إصالح القوانني والسياسات والتعليم

دة
قيا

ال

 أمثلة من البلدان ـ الروابط بني التعليم وأنظمة حامية الطفل

تنفيذ قوانني حامية الطفل 

وسياساتها وأنظمتها التي 

تُعنى أيًضا بحامية األطفال يف 

املدارس  

رواندا: تتمثل األولوية األساسية لسياسة تعزيز األرسة الجديدة لحكومة رواندا لعام 2014 يف تطوير نظام وطني 

لحامية للطفل وبدء تنفيذه يف رواندا )تدعمه اليونيسف ومتوله وزارة التنمية الدولية الربيطانية(. يستخدم نظام 

حامية الطفل منهًجا متعدد القطاعات يف الوقاية من العنف ضد األطفال وإهاملهم واستغاللهم والتخيل عنهم 

ويتصدى لها. 

وعىل الصعيد الوطني، تشمل بعض املجاالت األساسية التي تعمل فيها سلطات حامية الطفل بالتعاون مع وزارة 

التعليم من أجل تحقيق ترابط أقوى ما ييل:

·��مراجعة مدونة قواعد السلوك الخاصة باملعلمني )األخالقيات املهنية( وجعلها يف متناول كل معلم

·��تعزيز التعليم عن طريق األقران من خالل نوادي توسيمي لألطفال )"اجهر بالقول"(

·��تقوية أنظمة املشورة يف املدارس ـ التوجيه وتقديم املشورة للمعلمني وتيسري الروابط مع املساعدين االجتامعيني

·���إتاحة مسارات مرجعية واضحة يف املدارس ال سيام من أجل اإلبالغ عن االتهامات و/أو حوادث العنف واالعتداء 
واإلهامل واالستغالل يف املدارس

·��تعزيز املدارس الخالية من العنف )مدارس صديقة لألطفال( )وزارة التنمية الدولية الربيطانية، 2014(

التعاون والتنسيق بني 

األطراف الفاعلة يف مجال 

حامية الطفل مبا فيها وزارات 

التعليم

تنزانيا: تقود فرقة العمل متعددة القطاعات حول العنف ضد األطفال، بالتنسيق مع وزارة التنمية املجتمعية وشؤون 

النوع االجتامعي واألطفال، تطوير خطة عمل وطنية للوقاية من العنف ضد األطفال والتصدي له وتنفيذها. تشتمل 

الخطة التعليم والرشطة والعدالة والصحة وخدمات الرعاية االجتامعية وقطاع فريوس نقص املناعة البرشية واملجتمع 

املدين. وتُعترب تنزانيا أول بلٍد يف افريقيا يُجِري استقصاًء وطنيًا شاماًل حول العنف ضد األطفال. كام تم تطوير نظام 

لحامية الطفل وقيادته يف أربع مقاطعات. يف كل مقاطعة، تعمل قطاعات التعليم والصحة والرعاية االجتامعية 

والرشطة والعدالة بالتعاون مع هياكل املجتمع املحيل غري الرسمية لضامن معالجة رسيعة ومناسبة لقضايا االعتداء 

 .)2014c ،عىل األطفال. وتدعم اليونيسف حاليًا توسيع نطاق املبادرة عىل الصعيد الوطني )اليونيسف

تعزيز خدمات حامية الطفل 

وتوفريها لألطفال

سرياليون: تربط وحدات دعم األرس الرشطة واملساعدين االجتامعيني وعامل الصحة باملدارس. كام أنها توفر آلية 

ملراقبة االعتداء والعنف القائم عىل النوع االجتامعي واألرسي والجرائم ضد األطفال واإلبالغ عنها، عىل الرغم من 

.)Fancy and McAslan Fraser, 2014a( الحاجة إىل تعزيز القدرات

بوتان: وضعت اليونيسف نظاًما لحامية الطفل بالتعاون مع أديرة بوتان. إذ يعيش أكرث من 4000 طفل من أفقر 

أطفال بوتان يف األديرة ويدرسون فيها، بعضهم مل يتجاوز الخامسة من العمر )بالرغم من أن السن القانونية لبداية 

الدراسة هي سن السابعة(. وغالبًا ما يتم إرسالهم من طرف اآلباء الذين ال يستطيعون دفع مثن االزياء الرسمية 

والكتب املدرسية للمدارس الحكومية. يربط النظام الجديد لحامية الطفل رهبان األديرة بالرشطة وخدمات الرعاية 

االجتامعية التابعة للدولة. كام مينح األطفال سبياًل للتبليغ عن العنف أو اإلهامل أو سوء املعاملة أو االعتداء. ويتم 

عقد ورش عمل عن حقوق الطفل لفائدة الطالب واملعلمني وكبار الرهبان، كام تتم استضافة موظف معني بحامية 

 .)Kelly، 2013( الطفل لإلقامة بصفة دامئة يف األديرة

تقيس استقصاءات العنف ضد األطفال العنف البدين والعاطفي والجنيس ضد األطفال والشباب بني سن 13-24. جمع الدالئل وإدارة املعرفة

وإىل اآلن، تم استكامل االستقصاءات يف تسعة بلدان )كمبوديا وهايتي واندونيسيا وكينيا ومالوي ونيجرييا وسوازيلند 

وتنزانيا وزمبابوي( ويجري تنفيذها حاليًا يف ست بلدان أخرى )بوتسوانا والوس وموزمبيق ورواندا واوغندا وزامبيا(. 

ومُتَِكن نتائج استقصاءات العنف ضد األطفال البلدان من تخصيٍص أفضل للموارد املحدودة من أجل تطوير أنظمة 

حامية الطفل وإطالقها وتقييمها وبرامج للوقاية من العنف واالستنارة بتدابري التصدي املُنسقة بني القطاعات عىل 

األصعدة الوطنية.       
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2.1 القيادة: إصالح القوانني والسياسات والتعليم القسم الثاين

دة
قيا

ال

إن إجراء استعراض عىل نطاق املنظومة للنظام التعليمي، من منظور النوع االجتامعي وقصد تحديد أسباب العنف واالستجابات له، خطوة 

استباقية حيوية يف خطوات وضع استجابة شاملة للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية. وميكن لعملية استعراض وإصالح تنظر 

بصورة أوسع إىل جميع أطراف قطاع التعليم الوطني أن تساعد عىل ضامن تصدي املؤسسات التعليمية التابعة للدولة، بصفة شاملة، للعنف 

القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية عن طريق اسرتاتيجيات تهدف للوقاية واالستجابة واملساءلة.

يُؤمن تناول اإلصالح من هذا املنطلق الشامل إدراج الفرص والتحديات املوجودة عىل مختلف األصعدة ضمن أي برامج هدفها االستجابة 

للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية، كام أنه سيعتمد عىل السياسات واملوارد القامئة ذات الصلة مثل تلك املتعلقة بالوقاية 

من العنف أو حامية الطفل أو تعزيز املساواة بني الجنسني. ويوفر النهج الشامل أيًضا الفرصة لتحديد مختلف الرشكاء الواجب إرشاكهم والذين 

يعملون بالفعل عىل جانب من جوانب االستجابة للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية.

توصل البحث الذي أجراه فريق العمل املشرتك بني الوكاالت املعنية بالتعليم والصحة املدرسية التابع لربنامج األمم املتحدة املعني بفريوس 

نقص املناعة البرشية )2015( إىل أنه يتوجب بذل جهود شاملة ومنتظمة ونظامية عىل عدة أصعدة من أجل الوقاية من العنف القائم عىل 

النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية والتصدي له وتحقيق نتائج أفضل من أجل متكني املجتمعات املدرسية. وقد تم عرض هذا العمل الشامل 

بيانيًا يف نظرية التغيري للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية )انظر الشكل 8(. استناًدا لحوارات أُجريت مع معلمني وغريهم 

من موظفي التعليم، تم تحديد األغراض الثالث التالية بوصفها استجابة شاملة للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية أال وهي:

القيادة: إعداد الوزارة للسياسات والتوجيهات والدعم.

التعليم: حصول املدارس عىل املناهج واملوارد التعليمية والتدريب. 

الرشاكة: إرشاك أولياء األمور واملجتمع يف بناء معايري ومامرسات إيجابية.

يؤدي االستعراض واإلصالح عىل نطاق املنظومة إىل تطوير اسرتاتيجيات ُمَنَفَذة عىل عدة أصعدة من النظام التعليمي، تقودها أحيانًا أطراف 

مختلفة من النظام يف حد ذاته. وميكن االطالع عىل هذه االسرتاتيجيات يف اإلجراء العميل )أدناه( حيث يُوص بأعامل محددة يتوفر هذا الدليل 

عىل روابط إىل األجزاء ذات الصلة بها.    

اإلصالح واالستعراض عىل نطاق املنظومة
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■   الشكل 8: نظرية التغيري يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية 

ا

املصدر: مقتبس عن فريق العمل املشرتك بني الوكاالت املعنية بالتعليم والصحة املدرسية التابع لربنامج األمم املتحدة املعني بفريوس نقص املناعة البرشية )2015(. 

اآلثارالنتائجاملخرجاتاالسرتاتيجياتالغاياتالهدف

ي له
صد

يف البيئة املدرسية والت
ي 

امع
ىل النوع االجت

ف القائم ع
ن العن

رضورية للوقاية بفعالية م
ت ال

ف واآلليا
ك املوظفون اإلداريون للمدرسة ومعلموها الظرو

ميل

القيادة

 تطور الوزارة

 السياسات

 والتوجيهات

والدعم

� إعداد سياسات تُعنى بالعنف ·
القائم عىل النوع االجتامعي 

ر يف البيئة املدرسية  والتنمُّ
ونرشها وإنفاذها

� وضع توجيهات حول السالمة ·
داخل املدرسة ويف محيطها 

� االستعانة بآليات اإلبالغ ·
لزيادة املساءلة

� إدخال تهيئة بيئة تعلم آمنة ·
وخالية من العنف القائم عىل 

النوع االجتامعي يف البيئة 
املدرسية ضمن مسؤوليات 

املوظفني
� تخصيص ميزانية لتهيئة بيئات ·

 تعلم آمنة  

� 	 سياسات وتوجيهات متاحة ·
للمجتمع املحيل املدريس 

برمته
� مدونة قواعد سلوك مهنية ·

ُمَعَززَة وُمَنَفَذة
� خطط أمنية وجداول زمنية ·

مدرسية آمنة ُمهيئة وُمَنَفَذة
� بيانات ُمجمعة وُمحللة حول ·

العنف القائم عىل النوع 
االجتامعي يف البيئة املدرسية

� فهم واضح لتفيش العنف القائم عىل ·
النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية 

والعوامل املحركة له
� جميع املوظفني مدعومون من ·

السياسات والقيادة املدرسية للوقاية 
من العنف أو االستجابة له

� الوقاية من العنف القائم عىل النوع ·
االجتامعي يف البيئة املدرسية والتصدي 

له هي مجاالت ذات أولوية
� قيادة مدرسية واستجابة مؤسسية ·

ُمَعَززتني  

 مجتمع مدريس

 ُممكَّن وُمدعَّم

 للتصدي للعنف

 القائم عىل النوع

 االجتامعي يف

البيئة املدرسية

التعليم

 تتمتع املدارس

 بإمكانية

 الوصول إىل

 املناهج

 واملوارد

التعليمية

� 	 تطوير املناهج واملواد ·
التعليمية ونرشها

� يشمل التدريب قبل الخدمة ·
وأثنائها العنف القائم عىل 
النوع االجتامعي يف البيئة 
املدرسية والدعم النفيس 

واالنضباط اإليجايب وإدارة 
النزاعات

� اللجوء لفرق دعم املعلم ·
لتعزيز التغيري  

� 	 نشاطات تشاركية متمركزة ·
حول الطالب للتدريس يف 

املدارس
� توجيهات حول كيفية الوقاية ·

من العنف القائم عىل النوع 
االجتامعي يف البيئة املدرسية 

وخيارات حول التدابري 
التصحيحية

� فرق تدريب ودعم األقران ·
تم تشكيلها، مبا فيها من 
إرشاك للذكور وتدخالت 

املتفرجني
� مجموعات طالبية تم ·

تشكيلها  

� تطوير املجتمع املدريس للمعارف/·

املواقف/املهارات من أجل تعزيز 

املساواة بني الجنسني وتوفري بيئة 

تعلم آمنة

� مامرسات االنضباط اإليجايب ثابتة·

� إبراز املعلمني للمساواة بني الجنسني ·

يف مامرسات تدريسهم

� لتقييد بالقواعد واألنظمة  ·

 مجتمع مدريس

 ُمَدرَّب وُمْمَتلِك

 لوسائل الوقاية

 من العنف القائم

 عىل النوع

 االجتامعي يف

 البيئة املدرسية

والتصدي له

 

الرشاكة

 إرشاك األهل

 واملجتمع يف

 بناء معايري

 ومامرسات

إيجابية

� تعزيز إرشاك األهل يف ·
املدارس

� تسهيل اجتامعات املعلمني ·
والنظر يف العوامل االجتامعية 

والثقافية املَُحرِّكة للعنف 
القائم عىل النوع االجتامعي 

يف البيئة املدرسية
� إنشاء روابط مع الخدمات ·

الصحية واالجتامعية وهيئات 
إنفاذ القانون واملجتمع 

املدين... الخ.
� إرشاك األهل يف خطط إدارة ·

القضايا
� العمل مع الرجال والفتيان ·

من أجل تهيئة مجتمعات 
مدرسية آمنة للجنسني  

� مشاركة متزايدة للمعنيني·
� حمالت إعالمية لصالح ·

األهايل واملتعلمني واملجتمع
� تدخالت دامئة للتصدي ·

للعنف القائم عىل النوع 
االجتامعي يف البيئة املدرسية 

عند الذهاب إىل املدرسة 
)مثاًل: طرق آمنة إىل 

املدرسة(
� آليات إحالة متعددة ·

القطاعات موضوعة
� آليات إبالغ وإنصاف ·

موضوعة 

� تواصل متزايد بني إدارة املدرسة واألرس·

� إرشاك ُمَعَزز ألولياء األمور يف املدارس·

� وعي متزايد بالعنف القائم عىل النوع ·

االجتامعي يف البيئة املدرسية ضمن 

املجتمع

� شعور املعلمني واملوظفني بالتمكني ·

والدعم من طرف أولياء األمور 

� تزايد فرص اإلبالغ عن حوادث العنف ·

القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة 

املدرسية ألشخاص خارجيني/مستقلني

� عمل منسق للتصدي للمعايري ·

االجتامعية السلبية والعوامل املحركة 

املرتبطة بالبيئة 

 استجابة متعددة

 القطاعات ودعم

 من أولياء األمور

 واملجتمع املحيل

 ُمنسقنْي



البيئة املدرسية46 التوجيهات العاملية بشأن التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف 

2.1 القيادة: إصالح القوانني والسياسات والتعليم القسم الثاين

دة
قيا

ال

اإلجراء العميل 3: كيفية التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية من خالل 

مراجعة النظام التعليمي وإصالحه

انظر الجزء:ميكن إحداث إصالح مؤسيس للنظام التعليمي يف عدد من األصعدة:

·���دعم تصميم الترشيع وخطط العمل املحلية والوطنية واألطر حول العنف القائم وزارة التعليم
عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية وتنفيذها وتحليلها من منظور النوع 

االجتامعي

·��� ضامن تخصيص ميزانيات مراعية للمنظور النوع االجتامعي لزيادة الوعي حول 
السياسات والترشيعات الجديدة وتنفيذها

·���إنفاذ ترشيع وسياسات العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية 
وحامية الطفل محاكمة الجناة وتنسيقها ضامن تنفيذ فعيل ملدونة قواعد السلوك 

وتطبيق للعقوبات املناسبة

·���ضامن تدريب موظفي التعليم مبا فيهم املعلمني ومدراء املدارس وغريهم وتزويدهم 
بوسائل الوقاية من العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية واإلبالغ 

عنه

·���إدخال مفاهيم مراعية للعمر فيام يتعلق بالوقاية من العنف القائم عىل النوع 
االجتامعي يف البيئة املدرسية يف صلب عملية تطوير املنهاج املدريس الوطني

·���تحسني آليات اإلحالة للمصالح القانونية والطبية واالجتامعية عىل الصعيدين املحيل 
والوطني

·���تطوير سبل وآليات لإلبالغ لفائدة املعلمني وموظفي املدرسة والطالب )املعلمني من 
األقران( 

·���التواصل مع أبرز الجهات صاحبة املصلحة والرشكاء من أجل تصميم تدخالت 
التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية وهياكلها وسياساتها 

ومامرساتها

·���االستثامر يف جمع البيانات عن لقائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية 
وتحليلها وتبادلها    

2.1 القوانني والسياسات

2.1 املراجعة عىل نطاق املنظومة واإلصالح

2.2 مدونة قواعد السلوك

2.3 أصول التدريس وتدريب املعلم

2.3 املناهج الدراسية

 2.4 هياكل اإلحالة

2.4 آليات اإلبالغ

2.5 التعاون مع أبرز الجهات صاحبة 
 املصلحة وإرشاكهم

2.6 الرقابة والتقييم

·���ادخال العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية يف مناهج إعداد كليات تدريب املعلم
املعلمني وتدريبهم حول أسباب العنف القائم عىل النوع االجتامعي ونشاطات 

الوقاية املمكنة وأطر اإلحالة واالستجابة

2.3 أصول التدريس وتدريب املعلم

·���العمل مع وزارة التعليم لوضع مدونة قواعد سلوك مهنية وسياسات موارد برشية نقابات املعلمني
ُمنصفة للجنسني وتنفيذها ومراجعتها

·���زيادة الوعي حول العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية بني أعضاء 
النقابة وتوفري الدعم للمعلمني املترضرين من العنف القائم عىل النوع االجتامعي 

يف البيئة املدرسية 

2.2 قواعد السلوك

2.3 أصول التدريس وتدريب املعلم

·���وضع تنظيامت وإجراءات شاملة وُمراعية ملنظور النوع االجتامعي وغري متييزية يف املدارس
املدارس تتامىش مع التوجيهات الوطنية

·��تهيئة أماكن آمنة وجذابة

·��توفري بيئات تعلم ذات مناهج ومامرسات تعليمية تعزز معايري التكافؤ بني الجنسني 
وعدم التمييز واملهارات الحياتية للوقاية من العنف

�� �
·���وضع آليات وتعزيز قدرات الطالب بقصد مشاركتهم يف الحد من العنف القائم 

عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية، عىل سبيل املثال، من خالل نوادي الفتيات 
والفتيان وتدريب الطالب كمعلمني من األقران لكشف العنف، أو كوسطاء من األقران

·���إحالة ضحايا العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية أو الناجني منه و/
أو توفري املشورة التوجيهية والدعم لهم

�� �
·��بناء رشاكات مع املجتمعات واألرس وتقويتها ومساءلتهم، مبا يف ذلك من خالل 

جمعيات أولياء األمور واملعلمني واللجان اإلدارية املدرسية واملجتمعات واملجموعات 
املحلية      

2.2 الهيئات املُسرية واإلدارة

2.2 مدارس آمنة وترحيبية

2.3 املناهج الدراسية

 2.3 أصول التدريس وتدريب املعلم

2.3 أماكن آمنة واألنشطة املُصاحبة للمناهج 
الدراسية

2.5 القيادة ومشاركة الشباب

2.4 املشورة والدعم

2.5 التعبئة املجتمعية

2.5 إرشاك األرس 
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العنف داخل املدارس ويف محيطها من خالل مجموعة متكاملة من التدخالت عىل األصعدة الوطنية واملؤسسية واملحلية والفردية. وشملت النشاطات: 
أنشطة رفع الوعي عىل الصعيد الوطني مع طائفة من الجهات صاحبة املصلحة؛ ومدونة قواعد سلوك املعلمني؛ وتدريب املعلم للتعرف عىل العنف القائم 
النوع االجتامعي والوقاية منه والتصدي له؛ ورفع الوعي عىل صعيد املجتمع املحيل. وقد بنيَّ االستقصاء األويل/الختامي بشأن املعارف واملواقف  عىل 

واملامرسات اللذي استهدف 800 طالبًا و400 معلاًم آثاًرا ملحوظة منها:

·���زيادة معرفة املعلمني بكيفية اإلبالغ عن انتهاك متعلق بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية من نسبة 45 باملائة )خط األسايس( إىل 
نسبة 75 باملائة )يف النهاية(.

·���تغري مواقف املعلمني حيال تقبل العنف البدين: ففي مالوي، قبل التدخل، بلغت نسبة املعلمني الذين يعتقدون أن رضب الفتيان غري مقبول 76 باملائة 
مقارنة بنسبة 96 باملائة فيام بعد.

·���زيادة وعي املعلمني حول التحرش الجنيس ضد الفتيات والفتيان يف املدرسة: ففي غانا، ارتفعت نسبة املعلمني الذين يوافقون الرأي حول امكانية تعرض 
الفتيات للتحرش الجنيس يف املدرسة من 30 باملائة إىل 80 باملائة، وانتقلت نسبة من يعتقدون أن الفتيان أيًضا قد يتعرضون للتحرش الجنيس من 26 

باملائة إىل 64 باملائة.

·��زيادة ثقة الطالب بحقهم يف عدم التعرض لألذى أو سوء املعاملة: ففي غانا، ارتفعت نسبة الطالب الذين يتفقون مع مقولة: »أنك متلك الحق يف 
.)DevTech، 2008/عدم التعرض لألذى او سوء املعاملة«، من 57 باملائة إىل 70 باملائة )الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

شبكة 

الدعوة

وزارة التعليم واملدارس

املجتمعات املحلية

فرادى املتعلمني من الفتيات والفتيان

عىل الصعيد الفردي

عىل الصعيد املحيل

عىل الصعيد املؤسيس

عىل الصعيد الوطني

◄ الدعوة لتحسني السياسات 
والترشيعات

◄ مدونة قواعد سلوك املعلمني
◄  املعلم والوقاية من العنف القائم عىل 

النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية

◄  رفع الوعي وتعبئة 
املجتمع املحيل

◄ املشورة واإلحالة
◄  الطالب والوقاية من العنف القائم عىل 

النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية

يُويص التقرير النهايئ بتشجيع الربامج املستقبلية لتغيري دائم وطويل املدى عن طريق نهج يُراعي اعتبارات النوع االجتامعي، ونهج املدرسة الكلية، وإعادة 
تعريف االنضباط يف الصف الدرايس باشرتاك من املعلمني وأولياء األمور، والتشديد عىل حقوق األطفال ومسؤولياتهم. وتم بعد ذلك بدء العمل بتجربة 
املدرسة اآلمنة دوليًا ـ يف الجمهورية الدومنيكية والسنغال واليمن وطاجيكستان وجمهورية الكونغو الدميوقراطية، وكذلك من خالل الرشاكة مع قوات 

السالم. 

  USAID/DevTech )2008( املصدر: مقتبس عن

أمثلة من البلدان ـ تنفيذ إصالح شامل من خالل إجراءات متعددة املستويات
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  املزيد من املراجع حول القوانني والسياسات وإصالح التعليم         

الترشيع 

منظمة بالن إنرتناشيونال/اليونيسف، 2014. مجموعة األدوات املتعلقة بالترشيع والسياسات العامة وتحليلها: حامية األطفال واملراهقني من كل أشكال 

العنف يف املدارس. بنام، منظمة بالن إنرتناشيونال/اليونيسف. يحلل الجزء األول من مجموعة األدوات إطار القوانني والسياسات املتعلقة حامية األطفال 

واملراهقني من العنف يف املدارس، مع الرتكيز عىل أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي. ويتضمن الجزء الثاين املواد واألدوات الخاصة بالوقاية من العنف 

القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية من كل أنحاء العامل.

اليونيسف/االتحاد الربملاين الدويل، 2007. القضاء عىل العنف ضد األطفال. باريس، اليونيسف. يصف هذا الدليل التدابري التي ميكن للربملانيني اتخاذها 

للحد من العنف ضد األطفال، مبا فيها الترشيع واالرشاف عىل نشاطات الحكومة وتخصيص املوارد املالية ورفع الوعي حول القضايا بصفتهم قادة أممهم 

ومجتمعاتهم.
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2.2 البيئة: ضامن مدارس آمنة 
وداعمة  

إن نوعية البيئة التي يتم فيها التعليم والتعلم والعمل والدراسة أمر جوهري يف كيفية التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املدارس. 

تُعد مناهج املدرسة الكلية مطلوبة »لجعل املدارس أكرث أمانًا ومالَءمًة للطفل ومراعاًة الحتياجات األطفال وبيئة أفضل يتعلمون فيها من خالل 
 إرشاك مختلف الجهات صاحبة املصلحة، عىل مستوى املدرسة، وكذلك يف املجتمع املحيل والحكومة، يف عدد من األنشطة املختلفة 

.)Fulu et al, 2014, p. 14(

تنطوي االسرتاتيجيات األساسية عىل:

تهيئة أماكن آمنة ومرحبة  

ضامن توجيه الهيئات اإلدارية وإدارة املدرسة لرسائل قوية مفادها أن العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية غري    
مقبول ويُؤخذ عىل محمل الجد    

وضع مدونة قواعد السلوك   
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متلك املدرسة اآلمنة والداعمة مرافق مادية مالمئة مبا فيها املباين والساحات ومرافق مياه الرشب والرصف الصحي واألثاث ومعدات اإلضاءة 
والسالمة. وإن كان من الرضوري ضامن أمان البنية التحتية واألماكن املادية، فإنه من املهم أيًضا أن تكون املدرسة مرحبة بالطالب وأولياء األمور 

وغريهم من أفراد املجتمع املحيل تشجيًعا للمساءلة واإلرشاك.

تكمن أهمية البنية التحتية املادية للمدرسة يف إمكانية وقوع العنف القائم عىل النوع االجتامعي داخل مباين املدرسة أو حولها ويف ساحاتها 
ويف الطريق إليها ومنها. وتشمل املناطق الحساسة لحدوث العنف املراحيض وقاعات الدروس الفارغة واألروقة واملراقد باإلضافة إىل محيط 

ساحات املدرسة.

متتلك املدرسة األمنة والداعمة بنية تحتية مناسبة تشمل مباين املدرسة والفناء ومرافق املياة ودورات املياة وأثاث ومعدات اإلضاءة واألمان. 

وبينام من املهم ضامن أمان البنية التحتية للمدرسة، يجب أن تكون املدرسة مرحبة للطالب وذويهم وأفراد املجتمع لضامن املُحاسبة ودعمهم. 
للبنية التحتية للمدرسة أهمية خاصة حيث قد يحدث العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف مباين املدرسة وحولها ويف ساحاتها ويف الطريق 

منها وإليها. ومن أكرث املناطق شيوًعا للعنف املراحض والفصول املدرسية والطرقات وغرف املبيت الفارغة، باإلضافة اىل محيط ارايض املدرسة. 

قد يتفاقم العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية جراء البنية التحتية ضعيفة التصميم أو اإلدارة مثل االضاءة الخافتة أو األقفال 
املكسورة ناهيك عن العزلة املادية للمرافق واملراقبة غري املالمئة لها.

خالل الدورة السابعة والخمسني للجنة وضع املرأة، أخذت الحكومات عىل عاتقها التزاًما محدًدا » لتحسني سالمة الفتيات داخل املدرسة ويف 
طريقهم إليها ومنها، مبا يف ذلك إيجاد بيئة آمنة وخالية من العنف« من خالل تحسني البنية التحتية مثل توفري مرافق رصف صحي خاصة 

.)2013a ،وذات أقفال وإضاءة ومساحات للعب محسنة )هيئة األمم املتحدة للمرأة

اإلجراء العميل 4: كيفية ضامن أماكن مادية آمنة يف املدارس. قامئة مرجعية توضيحية

موقع املدرسة 
وساحاتها وطرق 

الوصول اليها

� بناء املدرسة يف مواقع يعتربها املجتمع املحيل آمنة مثاًل: بعيًدا عن الحانات واملناطق التي يكون معدل الجرمية �فيها ·
عاٍل(.

� إجراء مراجعة سالمة مباين املدرسة وساحاتها وطرق الوصول إليها لتحديد املناطق غري اآلمنة مع األخذ بالحسبان آراء ·
مختلف فئات الطالب )من قبيل الفتيان والفتيات واألقليات والطالب املعاقني... الخ(.

� تحسني اإلضاءة داخل ساحات املدرسة وحولها وصيانتها.·

� تسييج املحيط ومراقبة املدخل وإزالة الشجريات. ·

تصميم املباين وقاعات 
الدروس

� أخذ العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية بعني االعتبار عند تصميم البنية التحتية للمدرسة.·

� �ضامن رؤية جيدة يف املساحات التعليمية من الخارج من خالل رفع، إىل الحد االقىص، عدد/حجم النوافذ واألبواب يف ·
قاعات الدروس واملكاتب وغريها من املرافق.  

مرافق املياه والرصف 
الصحي والنظافة 

� مراحيض منفصلة وقابلة للغلق للفتيان والفتيات والرجال والنساء بالنسبة للمعلمني/موظفي املدرسة.·

� من الرضوري أن تكون املراحيض عىل مقربة من املدرسة يف موقع مفتوح وظاهر.·

� توفري مرافق ترصيف صحي للنفايات نظيفة وآمنة.·

� توفري مكان قرب املراحيض لتغيري الفوط الصحية وغسلها. ·

�الرقابة والصيانة الرقابة املنتظمة للمواقع التي يكون فيها األطفال أكرث عرضة للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية ·
)مثاًل: داخل املراحيض أو حولها، يف قاعات الدروس واملمرات الفارغة، يف محيط املدرسة(

�النقل زيادة السالمة يف طريق الذهاب إىل املدرسة وطريق العودة منها. عىل سبيل املثال، من خالل إنشاء ممرات آمنة من ·
املدرسة وإليها، تكون محروسة أو ُمؤَمنة وكذلك توفري وسائل نقل مشرتكة. 

مدارس آمنة ومرحبة
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تُعد املدارس املرحبة أماكن تجعل كل فرد من أفراد املجتمع املدريس ـ طالب أو موظفني ـ يشعر بالتساوي يف القيمة؛ ويعامل األشخاص 
بعضهم البعض فيها باحرتام؛ ويتم تعزيز مبادئ التسامح والتنوع فيها؛ وميلك كل طالب من الطالب فيها فرًصا متساوية للتعلم واملشاركة؛ 

وتقوي األنظمة التي تقوم فيها عالقات الثقة بني املتعلمني واملعلمني. وميكن وصف املدارس التي تعترب مرحبة بجميع الطالب واملوظفني عىل 
أنها متتلك »ثقافة شاملة« تتميز مبا ييل:

� حضور القادة الذين يلتزمون بالقيم الشاملة وأسلوب قيادة يشجع مجموعة متنوعة من األفراد عىل املشاركة يف وظائف القيادة·

� تعاون رفيع املستوى بني املوظفني وحل مشرتك للمشاكل·

� نرش القيم وااللتزامات ذاتها يف أوساط الطالب وأولياء األمور وغريهم من الجهات صاحبة املصلحة من املجتمع يف املدرسة·

ويقرتح البحث، بغية تقوية التنمية الشاملة، رضورة اهتامم قادة املدرسة بثالث أنواع واسعة من املهام: تعزيز معاين التنوع الجديدة؛ وتعزيز 
املامرسات الشاملة داخل املدارس؛ وبناء الروابط بني املدارس واملجتمعات املحلية )اليونسكوـ املكتب الدويل للرتبية، 2015(.

ويف مثل هذه البيئة، ال يكون الطالب قادرين عىل التعرف بصفة أفضل عىل حاالت العنف أو االعتداء فحسب، بل إنهم يشعرون أيًضا براحة 
أكرب إلبالغ معلم محل ثقة أو شخص راشد أخر عن أي حالة عنف أو متييز قد يكونوا مروا بها أو شهدوا عىل وقوعها يف املدرسة. 

 

الصندوق 6: منوذج اليونيسف للمدرسة الصديقة للطفل

يتيح منوذج املدرسة الصديقة للطفل الخاص باليونيسف استعراًضا شاماًل ويشمل ثالث مبادئ أساسية هي: الرتكيز عىل الطفل واملشاركة الدميوقراطية 

والشمول، يرتبط كل مبدأ منها ببعض الخصائص.

 الجدول 1: مبادئ املدرسة الصديقة للطفل وخصائصها

	  تنشأ خصائص املدرسة الصديقة للطفل عن املبدأ  املبدأ

	  أصول تربية مركزة عىل الطفل يكون فيها مشاركًا نشطًاالرتكيز عىل الطفل
	  بيئة تعليمية صحية وآمنة وحامية يُوفرها التصميم املناسب والخدمات والسياسات والعمل   

	   األطفال واألرس وأعضاء املجتمعات املحلية مشاركون نشطون يف عملية صناعة القرار يف املشاركة الدميوقراطية
املدرسة

	  روابط قوية بني املنزل واملدرسة واملجتمع املحيل

	  تسعي للطفلالشمول
	  شاملة لجميع الطالب وُمرحبة بهم

	  ُمراعاة اعتبارات النوع االجتامعي ومالمئة للفتيات
	  سياسات وخدمات ُمشِجعة عىل الحضور واملواظبة  

خلُص تقييم النموذج )اليونيسف، 2009( إىل أنه حيث تم تطبيق املبادئ الثالثة تطبيًقا كاماًل، شعر األطفال بدعم أكرب من اآلباء واملعلمني. كام كان 

املعلمون وأولياء األمور أكرث مشاركة والبيئة املدرسية بأكملها أكرث مالءمة للتعلم. وما يُضفي األهمية الحاسمة لهذه املدارس الصديقة للطفل هي 

مدونة قواعد السلوك الواضحة وآليات االبالغ التي يتم وضعها بصفة مشرتكة ويلتزم بها جميع أعضاء املدرسة واملجتمع املحيل.

املصدر: مقتبس من اليونيسف )2009(
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تم استخدام رسم الخرائط التشاريك كجزء من مرشوع خاميس متوله الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يف جمهورية الكونغو الدميوقراطية تحت عنوان: 

متكني املراهقات للقيادة من خالل التعليم )املنظمة الدولية لصحة األرسة، 2014(. وقد تم اتخاذ الخطوات التالية:

�بعد توزيعهم يف مجموعات عمل من نفس النوع االجتامعي، طُلب من الفتيات والفتيان رسم خريطة يُظِهرون فيها أهم مرافق مدرستهم )مثل 	 

قاعات الدروس وساحات اللعب واملراحيض... الخ( باإلضافة إىل الطرقات والسبل التي ميرون بها عند التوجه إىل املدرسة.

 بعد رسم الخرائط، طُلب من الطالب وضع نقاط خرضاء عىل األماكن التي يشعرون فيها باألمان ونقاط حمراء عىل األماكن التي ال يشعرون فيها 	 

باألمان.

 بعدها تناقش األطفال حول سبب تعينهم للمكان عىل أنه آمن أو غري آمن.	 

ساعدت املشاكل التي سلط الطالب الضوء عليها من خالل رسم الخرائط التشاريك عىل تنوير املجتمعات املدرسية وحيث ينبغي إيالء األولوية للتمويل 

املمنوح للجان أولياء األمور عن طريق منح صغرية ميولها مرشوع متكني املراهقات للقيادة من خالل التعليم.  

يف غانا ومالوي وزميبابوي، أبرز البحث التشاريك يف املدارس مع أطفال تراوحت أعامرهم بني سن 10-14 األماكن داخل املدرسة وحولها التي يشعرون 

فيها باألمان أو عدمه عدمه )Leach et al, 2003(. يف كال البلدين، احتوت خرائط الفتيات عىل عدد أكرب من األماكن املصنفة كأماكن غري آمنة، مام 

يشري إىل أن الفتيات وجدن بيئة املدرسة أقل أمًنا وأكرث تهديًدا عىل عكس الفتيان، ما يؤكد أن »البؤر الساخنة« للعنف يف البيئة املدرسية كانت قامئة 

عىل أساس النوع االجتامعي:

·���شملت األماكن غري اآلمنة بالنسبة للفتيات عىل: مراحيض التالميذ؛ ومساحات اللعب املخصصة للفتيان؛ ومساكن املعلمني؛ واملكاتب وساحات 

اللعب؛ والطرق املزدحمة، ومتثلت أهم األسباب يف الخوف من التعرض للهجوم من طرف الفتيان والرجال والتحرش اللفظي/الجنيس من طرف 

الفتيان واملعلمني والرجال من املجتمع املحيل.

·���شملت األماكن غري اآلمنة بالنسبة للفتيان عىل: الطرق املزدحمة؛ ومراحيض الفتيات؛ ومساحات اللعب املخصصة للفتيات؛ ومكتب مدير املدرسة 

وقاعة املوظفني؛ ومل يكن خوفهم عىل سالمتهم الشخصية، بل ألن هذه األماكن كانت ممنوعة عليهم. 

يُظهر الرسم املعلومايت يف الشكل 9 نتائج متريٍن لرسم الخرائط التشاريك أُجرَي مع متعلمني يف فيتنام. ويبني الرسم مدى تأثري النوع االجتامعي يف مختلف 

املساحات يف املدرسة وكيف يتعرض األطفال ألشكال مختلفة من العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية يف هذه األماكن.  

اإلجراء العميل 5: كيفية استخدام رسم الخرائط التشاريك للمواقع غري اآلمنة وأشكال العنف املتعرض 

لها يف املدرسة

تتمثل إحدى األدوات املفيدة التي ميكن لألطفال استخدامها وضع خريطة للمواقع التي يعتربونها غري آمنة يف املدرسة أثناء رسم الخرائط عىل 

نحو تشاريك. وترد فيام ييل أمثلة عن رسم الخرائط عىل نحو تشاريك ونتائجها يف جمهورية الكونغو الدميوقراطية وفيتنام. 
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■  الشكل 9: رسم توضيحي يوضح كيفية تصنيف موقع املدرسة عىل أساس النوع االجتامعي يف فيتنام   

 Plan International/ICRW )2015( :املصدر

انظر الجزء »املزيد من املوارد« للحصول عىل معلومات وأدوات إضافية حول املدارس اآلمنة والرتحيبية.

كالهامالفتيان الفتيات

قاعات الدروس
الخوف من السلب والرسقة؛ العقوبة البدنية؛  املضايقات؛  

اللكم والركل من طرف املعلمني؛ عقاب الطالب بجعلهم  
يقفون بنهاية قاعة الدروس 

العراك والشجار؛ املضايقات؛ استعامل اللغة البذيئة؛  
ر االصطدام بالطالب؛ التنمُّ

 العنف البدين؛ االيذاء اللفظي؛ ملس مؤخرات الفتيات؛ 
معاقبة املعلمني للطالب بجعلهم يقفون يف نهاية قاعة 
الدروس؛ التعليقات السلبية التي يبديها املعلمون عىل 
أخطاء الطالب وانتقادهم علًنا يف الفصل ومع املعلمني 

األخرين؛ التحديق؛ خلع الفتيان لقمصانهم   

 حجرة التخزين
االعتداء الجنيس

حجرة تخزين 

األدوات
الخوف من الرسقة والسطو

مطعم املدرسة

ر؛  العراك; االعتداء الجنيس؛ التنمُّ
الشجار؛ النشل؛  االصطدام ببعض؛  ملس 
مؤخرات الفتيات ورضبها  عند الوقوف 

يف الطابور؛ شد الشعر؛ املضايقات؛  
التدخني؛ املالمسة؛ تعاطي املخدرات؛  

استعامل اللغة البذيئة 

املراحيض
 العراك

االعتداء الجنيس؛ اإلكراه عىل التعري؛ االحتجاز 
يف الداخل

اختالس النظر؛ التقاط الصور ونرشها عىل 
صفحات الفيس بوك؛ القرب بني مراحيض 

الفتيات ومراحيض الفتيان؛ القرب من مطعم 
املدرسة؛ استدراجهن اىل مراحيض الرجال 

واالعتداء عليهن بالرضب أو مالمستهن؛ 
عرض الفتيان ألعضائهم التناسلية؛ التدخني 

من طرف الفتيان؛ األفعال البذيئة من طرف 
الفتيان يف محيط املراحيض؛ الخوف من 
ر؛ شتم الفتيان  التعرض للمالمسة؛ التنمُّ

للفتيات

ردهة املدرسة
ر؛ مضايقة من لديهم سامت أنثوية العراك؛ التنمُّ

ملس أفخاذ الفتيات؛ قرص الفتيان للخدود؛ 
التعرث 

 ساحة اللعب
العراك

مدخل املدرسة
االيذاء الجنيس؛ العراك الجامعي بني الفتيات؛ العنف 

ر؛ التعليقات البدين؛ الخوف من االختطاف؛ التنمُّ

العنف البدين من حراس املدرسة؛ العنف البدين بني 
الطالب )عىل الصديقات واألصدقاء الحميميني(

موقف الدراجات
الخوف من الرسقة والسطو

العراك والشجار

أبلغ الطالب أيًضا عن اإلشاعات عىل صفحات الفيس بوك؛ والعراك عىل الفيس بوك الذي يتحول إىل عراك بدين يف حرم املدرسة؛ والعنف البدين من طرف حراس املدرسة والفتيان من  مالحظة: 
ر من طرف فتيان املدرسة؛ والعراك البدين بني مجموعات الفتيان ومجموعات الفتيات؛ ونرش صور سيئة وكتابة تعليقات  خارج املدرسة؛ والتنابز باأللقاب؛ واالستهزاء من اللباس الرديء؛ والتنمُّ
هجومية عىل صفحات الفيس بوك؛ وشدُّ الفتيان ألربطة صدريات الفتيات؛ والتعرض للرضب والقرص وشد الشعر من طرف الفتيات؛  وملس الخدود من طرف الفتيان؛ ورمي الفتيان ألعقاب 

السجائر عىل الفتيات.. عادة ما يحدث هذا يف أي مكان من حرم املدرسة ويقوِّض االحساس باألمن بني الفتيان والفتيات.
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 يف العديد من البلدان، تُوكَل مسؤولية اإلرشاف عىل إدارة املدارس لهيئة إدارية. وتختلف املصطلحات املستخدمة لتسمية تلك الهيئات، وتشمل 

املجالس املحلية للمدرسة ومجالس اإلدارة ولجان إدارة املدرسة.

يقرتح البحث أن املدارس اآلمنة تتميز بإدارة قوية وقادة فاعلني للمدرسة )Dunne et al, 2005; Pinheiro, 2006(. ويقع عىل عاتق الهيئات 

اإلدارية للمدرسة وهياكل إدارتها واجب تقديم الرعاية يف املدرسة. وينبغي عىل الهيئات اإلدارية توجيه رسائل قوية مفادها أن العنف القائم 

عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية غري مقبول وإيجاد بيئة داعمة ومتكينية للوقاية من العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة 

املدرسية واالستجابة لحاالته. بالعمل مع املعلمني والسلطات التعليمية، ميكن للهيئات اإلدارية للمدرسة وإدارتها أن تضع وتنفذ إجراءاٍت 

لتسجيل حاالت العنف وإحالتها، واتخاذ إجراٍء تأديبي عندما يرتكب التالميذ أو املعلمون أفعال العنف. 

ميكن للهيئات اإلدارية وهياكل إدارة املدرسة بناء ثقافة حوكمة ضد العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية من خالل الشفافية 

واملساءلة واملشاركة التي من شأنها متكني جميع أعضاء املجتمع املدريس للوقاية من العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية 

واالستجابة له. هناك عدة خطوات لبناء ثقافة الحوكمة، بالرغم من قلة االهتامم الذي أويل »لعلم البيئة الكاملة« للمدرسة وكيف ميكن 

للحوكمة دعم التغيري الدائم.

اإلجراء العميل 6: ما ميكن للهيئات اإلدارية للمدرسة وإدارتها القيام به للتصدي للعنف القائم عىل 
النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية

 الهيئات اإلدارية وإدارة املدرسة

الوقاية

االستجابة

املساءلة

حصول املعلمني وموظفي املدرسة عىل التدريب بشأن العنف القائم عىل   
النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية، وامتالكهم للقدرة عىل تعزيز قاعات 

دروٍس مراعية للنوع االاجتامعي وشاملة

  تطوير أشكال إيجابية من االنضباط يف املدارس وتنفيذها
التشاور مع األطفال وإرشاكهم يف الحوكمة  

وضع إجراءات وآليات واضحة وآمنة وُمتاحة لإلبالغ عن حاالت العنف   
ومساعدة الضحايا )مبا فيها معرفة متى تتم إحالة الحاالت وملن تُحال(

توفري اإلحالة لخدمات االستشارة والدعاملعمل مع األرس واملجتمعات املحلية   
لتعزيز استعامل االنضباط اإليجايب ومبادىء املساواة بني الجنسني والالعنف 

والرتابط مع آليات حامية الطفل املرتكزة عىل املجتمع

وضع قواعد وتوجيهات خاصة باملدرسة لتنفيذ السياسات والقوانني   
الوطنية التي تحظر العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة 

املدرسية

اتخاذ إجراءات تأديبية فعلية ضد مرتكبي العنف )الراشدين والطالب( ،   
ضامن يف ذلك وضع آليات مثل لجان اإلرشاف

وضع إجراءات وآليات واضحة وآمنة وُمتاحة لإلبالغ عن حاالت العنف   
ومساعدة الضحايا )مبا فيها معرفة متى تتم إحالة الحاالت وملن تُحال(

توفري اإلحالة لخدمات االستشارة والدعم  

ما الذي 
ميكن للهيئات 

اإلدارية للمدرسة 
وإدارتها القيام 

به؟
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أمثلة من البلدان ـ: لجان اإلرشاف، مرشوع التواصل من أجل التغيري للوقاية من العنف القائم عىل 
النوع االجتامعيفي البيئة املدرسية الخاص بالوكالة األمريكية للتنمية الدولية، جمهورية الكونغو 

الدميوقراطية

تم إنشاء لجان اإلرشاف يف كل مدرسة مستهدفة كجزء من مرشوع التواصل من أجل التغيري للوقاية من العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة 
التغيري، 2013(. تشكلت  )التواصل من أجل  الدميوقراطية  الكونغو  الدولية يف مقاطعة كاتونغا، بجمهورية  للتنمية  األمريكية  بالوكالة  الخاص  املدرسية 
اللجان من املعلمني وأولياء األمور والطالب وإدارة املدرسة. ومتثل الهدف من لجان االرشاف ضامن اِنفاذ مدونة قواعد السلوك الخاصة باملدرسة من خالل 
استعراض حاالت العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية التي تم االبالغ عنها واتخاذ اإلجراء التأديبي إذا لزم األمر. كام ميكن للجان إحالة 
تلميذ كان ضحية عنف لرشطة حامية الطفل املحلية، وعيادة طبية أو مستشار متخصص يف العنف القائم عىل النوع االجتامعي والصحة، باإلضافة إىل 

»معلمي الوصل« الذين تم توظيفهم من املدارس املستهدفة للعمل كاملستجيبني األوائل للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية.

انظر الجزء املزيد من املصادر للحصول عىل معلومات وأدوات إضافية حول الهيئات اإلدارية وإدارة املدرسة.

ل مجموعة القواعد )أو القيم( األخالقية املتعارف عليها ومعايري السلوك  متثل مدونة قواعد السلوك مجموعة من التوجيهات التي تفصَّ
والترصف املقبولني. وعادة ما يتم وضع مدونات قواعد السلوك عىل الصعيد الوطني وبدء تنفيذها يف املدارس ضامنًا للدعم املؤسيس والقانوين. 

وتنطبق يف أغلب األحيان عىل املعلمني وموظفي املدرسة، إال أنه ميكن توسيعها لتشمل املتعلمني وأولياء األمور يف املدرسة. كام ينبغي أن 
تشمل مدونات قواعد السلوك إجراًء واضًحا وشفافًا لإلبالغ عن االنتهاكات واستعراض الحوادث واإلجراءات الواجبة ذات الصلة.

إن مدونة قواعد السلوك هامة للحد من العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية ألنها:

تعزز ثقة املواطنني يف مهنة 
التعليم ودعمها من خالل:

�· تقديم صورة إيجابية عن 
مهنة التعليم

·  التشديد عىل املسؤولية 
االجتامعية واملساءلة 
العامة للمهنة تجاه 

التالميذ وأولياء األمور 
واملجتمع املحيل األعم 

·  تهيئة الظروف املواتية 
ألفضل خدمة مهنية 

ممكنة 

تحقيق مستًو عاٍل من الكفاءة 
املهنية التعليمية والحفاظ عليه 

من خالل:

·  الدفاع عن رشف موظفي 
التعليم وكرامتهم واعتبارهم 

وسمعتهم

·  تعزيز تفاين موظفي التعليم 
يف عملهم ونجاحهم وكفاءتهم 

املهنية

·  تعزيز حس الهوية املهنية يف 
أوساط مامريس التعليم

تحمي التالميذ واملعلمني وموظفي 
املدرسة من خالل:

·  حامية التالميذ من األذى 
والتمييز والتحرش و/أو اإلهانة

·  الحفاظ عىل موقع الثقة لفائدة 
املعلمني وغريهم من موظفي 
املدرسة، دون إساءة استعامل 

السلطة

·  تسليط الضوء عىل اآلثار 
الناجمة عن سوء السلوك 

وتعزيزها

توجه مامريس التعليم وتدعمهم من 
خالل:

·  مساعدة أعضاء مهنة التعليم يف حل 
املعضالت األخالقية التي يواجهونها

·  نّص قواعد مهنية رصيحة لتوجيه 
املعلمني يف سلوكهم اليومي 

Poisson )2009( املصدر: مقتبس عن   

ينبغي أن تتضمن مدونات قواعد السلوك عدم تقبل العنف ضد أي تلميٍذ بأي شكل من األشكال )بدين أو لفظي أو نفيس أو جنيس(، والتحرش 
الجنيس، واإليذاء وسوء السلوك يف املدارس، واالتصال الجنيس بني الطالب )قرًسا أو بالرتايض(. كام ينبغي للمدونة أن تشمل آليات لإلبالغ عن 

سوء السلوك ناهيك عن االستجابات املالمئة لفائدة الطالب الذين تعرضوا للعنف أو شهدوه. وينبغي أيًضا أن تنص عىل تبعات انتهاك املدونة، 
مع التبيان الواضح لكيفية دعم القانون لتنفيذ املدونة.

مدونات  قواعد السلوك
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يشمل وضع مدونة لقواعد السلوك عدًدا من الخطوات األساسية، مبا فيها: التشاور مع مجموعة واسعة من أصحاب املصلحة؛ وإرشاك املعلمني 
ومسؤويل املدرسة وأولياء املدرسة والطالب؛ والتدريب ورفع الوعي حتى يتعرف املعلمون وموظفي املدرسة وأولياء األمور والطالب عىل 

 املدونة؛ واالبالغ عن سوء السلوك وفرض عقوبات عليه؛ والرقابة املنتظمة للمدونة ومراجعتها )انظر القامئة املرجعية يف صندوق 7(
.

أمثلة من البلدان ـ وضع مدونة قواعد السلوك، سرياليون 

يف عامي 2008 و2009، عملت وزارة التعليم ونقابة معلمي سرياليون بشكل وثيق مًعا لوضع مدونة وطنية لقواعد السلوك للمعلمني، بالتعاون مع 

الرشكاء الرئيسيني مثل صندوق األمم املتحدة للسكان واليونيسف ومجلس مديري املدارس ومجلس املعلمني الرئيسيني وهيئات أكادميية ومنظامت غري 

حكومية. وقصد توفري املعلومات حول وضع املدونة، نُظمت مشاورات مع عدة جهات صاحبة املصلحة يف كافة مناطق البلد ومقاطعاته. وباملوازاة، 

قامت اليونيسف بدعم إعداد دليٍل تدريبي حول محتوى مدونة قواعد السلوك ودورها لفائدة رشكاء املدرسة، مرفًقا بتدريب حول طريقة تنفيذ املدونة 

يف كل مدرسة.

تشمل أبرز الدروس املستخلصة ما ييل:

� قيمة التعاون الوثيق بني وزارة التعليم ونقابة املعلمني يف إعداد املدونة·

� أهمية التشاور واسع النطاق لزيادة الوعي حول العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية بني رشكاء قطاع التعليم·

� الدور املحوري لنقابات املعلمني يف تنفيذ املدونة واِنفاذها عىل الصعيدين الوطني واملحيل ـ يف سرياليون، كانت نقابة املعلمني ُمباِدرة يف تقديم ·

املدونة بوصفها أداة دعم لجعل التعليم أكرث احرتافية،

� االعرتاف بعالقة الفقر بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية، حتى يتم إرفاق اِنفاذ مدونة قواعد سلوك املعلمني بجهود لتحسني ·

أجر املعلم وظروف عمله.  

.Antonowiez )2010( للمزيد من املعلومات، انظر

انظر يف جزء املزيد من املصادر للحصول عىل معلومات وأدوات اضافية حول مدونات قواعد السلوك.
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 اإلجراء العميل 7: كيف تُطبق مدونة قواعد سلوك وتنفيذها للتصدي للعنف القائم عىل النوع 

االجتامعي يف البيئة املدرسية؟ قامئة مرجعية توضيحية

مالحظة: بالنسبة ملدونة قواعد السلوك الخاصة بعالقات الطالب ببعضهم، ينبغي تعديل القامئة املرجعية أدناه للنظر يف قواعد املدرسة العامة، وليس فقط تلك الخاصة 

باملعلمني وموظفي املدرسة.

تحديد مدونة قواعد 

السلوك 
أهداف املدونة مذكورة بوضوح.	 

الجمهور املستهدف من املدونة محدد بوضوح ـ ينبغي للمدونة الرتكيز عىل املعلمني، ولكن ينبغي أيًضا 	 
أن تشمل غريهم من موظفي املدرسة وأي شخص تتم دعوته للعمل داخل ممتلكات املدرسة )من قبيل 

املعلمني الرئيسيني واإلداريني وموظفي الدعم وأعضاء مجلس املدرسة واملتعاقدين واملفتشني(.

تأخذ املدونة بعني االعتبار املواضيع واملسائل األساسية املتعلقة بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف 	 صياغة املحتوى
البيئة املدرسية.

يتم تطبيق املدونة عىل الحياة العملية اليومية للمعلمني.	 

تُصاغ املدونة باستخدام عبارات دقيقة.	 

تعالج املدونة مسائل الجنسني والعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية.	 

توفري املوارد املناسبة والوقت الكايف والخربة املحلية إلعداد املدونة.	 إعداد املدونة

التشاور مع الفاعلني الرئيسيني حول تصميم املدونة. ينبغي إرشاك الطالب يف صياغة املدونة، حيثام أمكن 	 
ذلك.

موافقة الفاعلني الرئيسيني عىل املشاركة يف العملية، مبا فيهم املعلمني ونقابات املعلمني واملجتمعات 	 
املدرسية )أولياء األمور والتالميذ.. الخ(.

بذل الجهد األكرب يف تقريب مختلف وجهات نظر األطراف املعنية.	 

عدم عكس املدونة ملنظور الحكومة فقط.  	 

تنفيذ املدونة يدعمه القانون.	 اعتامد املدونة

تقيُّد معلمي املدارس االبتدائية والثانوية رسميًا باملدونة.	 

املدونة سهلة الفهم، تتوفر عىل صور توضيحية مرئية )من قبيل امللصقات التي تحمل رسائل مفتاحية( 	 نرش املدونة وتعزيزها
وترجامت إىل اللغات املحلية. وينبغي توزيع املدونة بشكل واسع )من قبيل من خالل ورش العمل والدراما 

واألغاين واالذاعة واالنرتنيت والرسائل االخبارية...الخ(.

تَوفُر املوارد الكافية لتوزيع واسع النطاق للمدونة.	 

معرفة معلمي املدارس االبتدائية والثانوية باملدونة.	 

إعالم الجمهور أيًضا بوجود مدونٍة، ومحتواها وكيفية مساءلة املعلمني وغريهم من موظفي املدرسة. ومن 	 
األهمية مبا كان أن يتمكن الطالب من مختلف األعامر من فهم املدونة ـ ينبغي أن يتم تحريرها بطريقة 

جذابة ومراعية لعمر الطفل.  

تنفيذ املدونة تدعمه السلطات العامة واملعلمون )أو ممثليهم(.	 تنفيذ املدونة بفعالية

ال وجود للتأخريات أو التحيُّزات البريوقراطية يف تطبيق املدونة.	 

تعبئة املوارد الالزمة من أجل تنفيذ املدونة.	 

االبالغ عن سوء 

السلوك ومعاقبته
اعتبار املدونة فعالة، ومرفقة بالتحقيق يف الشكاوى والجزاءات والعقوبات املناسبة.	 

االنتهاكات يف حق املدونة قد تُفيض اىل اإلحالة عىل القضاء. 	 

ِعلم الجمهور )أو أنه عىل دراية( بإجراءات تقديم شكوى )انظر الجزء/القسم 4.2 حول آليات االبالغ(.	 

تطبيق جزاءات مناسبة وكافية بشكل يفهمونه. 	 

مراجعة املدونة 

وتقييم أثرها
الصيغة املنقحة للمدونة متوفرة لجميع األطراف املعنية.	 

تقارير تقييم تنفيذ املدونة ُمتاحة لعامة الجمهور.	 

تقارير التحقيق يف حاالت مخالفة املدونة ُمتاحة. 	 

Poisson )2009( املصدر: مقتبس عن
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املزيد من املصادر حول املدارس اآلمنة والداعمة

املدارس اآلمنة واملُرّحبة

اليونيسف، 2009. دليل املدارس الصديقة للطفل. نيويورك، اليونيسف. الرتكيز عىل الطفل واملشاركة الدميوقراطية والشمول. تعمل هذه املبادئ الثالثة معا 

لتهيئة مدارس أكرث أمًنا ومراعاة للطفل حيث ميكن لجميع األطفال التعلم بصفة متساوية. خلُص تقييم للنموذج )اليونيسف، 2009( إىل أنه حيث طُبقت 

املبادئ الثالثة تطبيًقا كاماًل، شعر األطفال بدعم أكرب من اآلباء واملعلمني.

الهيئات اإلدارية وإدارة املدرسة )املثال القطري يف الجزء 2.6، تقييم األثر والعملية(

الجهر باآلراء. 2011. مجموعة األدوات املتعلقة باملدرسة الجيدة. تساعد املدارس عىل وضع األهداف وإعداد خطط العمل والتفكري يف العنف القائم عىل 

النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية. وخلُصت دراسة أخرية للربنامج إىل أن مجموعة األدوات كانت عالية الفعالية وخفضت نسبة العنف املاَُمرَس من ِقبَل 

املعلمني عىل الطالب إىل النصف تقريبًا يف املدارس املشاركة. كام غريت مجموعة األدوات شعور الرفاه واألمان للطالب يف املدرسة، مام يشري إىل تحسينها 

.)Devries et al, 2015( لبيئة املدرسة العامة

مدونات قواعد السلوك

http://www.eiie.org/congress7/( 1.3 منظمة التعليم الدولية، الجزء 3 من قرار املؤمتر العاملي السابع، أوتاوا، متوز/يوليو 2015. قرر املجلس يف املادة

en/publications/resolutions/500-school-related-gender-based violence(  مراجعة اإلعالن حول األخالقيات املهنية لضامن مراعاته للمنظور 

النوع االجتامعي بصفة أكرب واإلشارة الرصيحة للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية.

Poisson، M. 2009. توجيهات من أجل تصميم مدونات قواعد السلوك واالستخدام الفعيل لها. باريس، اليونسكو. توفر هذه التوجيهات نصائح عملية 

عن الطريقة الناجحة لتصميم مدونة أو مراجعة مدونة قامئة. وتشمل اقرتاحات حول كيفية صياغة محتويات مدونة قواعد السلوك ومن يشارك فيها وكيفية 

وضع اآلليات املناسبة لضامن تنفيذها.   
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 2.3 الوقاية: املناهج الدراسية
والتعليم والتعلم

الوقاية هي اسرتاتيجية ُمَوَجهة لكل إجراء من تطوير أطر السياسة للعمل مع األرس. بالنسبة لنظام التعليم، فإن حجر الزاوية يف جهود الوقاية 

هو تطوير املحتوى التعليمي وآليات التدريس، وبعبارة أخرى، محتوى وكيفية ما يُدرس للطالب.

تشمل االسرتاتيجيات املحددة الهادفة إىل منع العنف القائم عىل النوع االجتامعي داخل املدرسة ما ييل:

 املناهج الدراسية ملنع العنف وتعزيز املساواة بني الجنسني

 تدريب طاقم التعليم مبنحهم األدوات الالزمة ملنع العنف القائم عىل النوع االجتامعي داخل املدرسة واالستجابة له

  مساحات آمنة حيث ميكن أن تكون التدخالت املشرتكة للمناهج الدراسية نقطة دخول مفيدة للتصدي للعنف القائم عىل 
النوع االجتامعي داخل املدرسة.



البيئة املدرسية التوجيهات العاملية بشأن التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف 

2.3  الوقاية: املناهج الدراسية والتعليم والتعلم القسم الثاين

ية
وقا

 ال

60

املنهج هو عنرص حاسم يف أي عملية تعليمية. ويتناول أسئلة مثل ما يجب أن يتعلمه الطالب من مختلف األعامر ويكونوا قادرين عىل القيام 
.)UNESCO-IBE, 2015( به، وملاذا وكيف وكيف وإىل أي مدى

تُعترب املناهج الدراسية مهمة، وذلك ألن التعليم الذي يشجع الشباب عىل التساؤل والتفاوض وتحدي العنف والتمييز بني الجنسني يُعد أمرًا 
حاساًم ملنع العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املدارس. يحتاج الشباب إىل أن يكونوا قادرين عىل إدراك ما يشكل العنف واإليذاء، وكيفية 
حامية أنفسهم من األذى، واتخاذ إجراءات لتفادي إلحاق األذى باألخرين. كام يحتاج الشباب أيًضا إىل منحهم الفرصة لتطوير مفاهيم إيجابية 

 Atthill( حول النوع االجتامعي، مبا يف ذلك الرجولة واألنوثة والتعابري غري الثنائية، ولزيادة فهم وقبول التنوع االجتامعي والنوع االجتامعي
.)  and Jha, 2009

اإلجراء العميل 8: كيفية تطبيق طرق املنهج ملنع العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املدارس. قامئة 
مرجعية توضيحية

·  توفري الوقت لدعم وتخطيط املناهج الجديدة، مبا يف ذلك الوصول لإلجامع من خالل التشاور والدعوة مع أصحاب التخطيط
املصلحة الرئيسيني

·  تصميم أنشطة تتوافق مع املوارد املتاحة )مثل وقت املوظفني/املهارات واملواد(

·  إرشاك الخرباء يف تصميم محتوى املناهج الدراسية، الذي يحتاج إىل دراسة ومواجهة األطفال ومواقف الشباب بشكل 
نقدي تجاه املعايري والقوالب النمطية االجتامعية القامئة عىل أساس الجنس، والتي تتغاىض عن العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي داخل املدرسة.

·  مراجعة قاعدة األدلة الحالية واملناهج األخرى التي تم تقييمها

·  التأكد من أن املناهج واملواد مناسبة للفئات العمرية )مثل مهارات حل النزاعات والتي تشمل وال تقترص عىل التفاوض املحتوى
واالتصاالت للشباب األكرب سًنا؛ مهارات العالقات املحرتمة مثل التعاطف واالحرتام خالل التعارف يف سن الشباب؛ أو أي 

نوع من أنواع اللمس بحيث كان يتالءم أو ال يتالءم مع األطفال األصغر سًنا، إلخ.(.

·  تعزيز التعريفات اإليجابية واألوسع للذكورة، والعمل مع الرجال والفتيان

·�التأكيد عىل املوافقة والتواصل

·  إدراج تركيز واسع النطاق عىل تغيري املعايري والسلوكيات بني الجنسني وتعزيز النامذج اإليجابية لتشكيل العالقات

·  إدراج معلومات عن جميع أشكال العنف القائم عىل النوع االجتامعي املرتبط داخل املدرسة، مبا يف ذلك العنف ضد 
األشخاص ذوي امليول الجنسية املثلية والثنائية واملتحولني جنسيًا واملضايقات الجنسية.

·  تناول القيم الشخصية وتصورات األرسة وقواعد الزمالء حول السلوك الجنيس والصحة والحقوق.

·  إدراج معلومات حول القوانني املتعلقة بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املدرسة، وتضمني الروابط مع التقارير 
املتعلقة بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املدرسة، باإلضافة إىل آليات اإلحالة والدعم.

·  استخدام طرق التدريس التشاركية التي ترشك الطالب بشكل فعال ومساعدتهم عىل استيعاب املعلومات ودمجهاالتقديم

·  تطوير مقاربات مجتمعية متكاملة ملعالجة املعايري االجتامعية األوسع يف املجتمع األوسع وإذكاء الوعي بالعنف القائم 
عىل أساس نوع النوع االجتامعي يف املدرسة

·  اختيار املعلمني القادرين واملحّفزين لتنفيذ املنهاج وتوفري التدريب الجيد لهؤالء املعلمني العتامد منهجيات تعليم أكرث 
تشاركية ومتكينية مدعوة لالستخدام مع الرتبية الجنسية ومناهج املهارات الحياتية.

·  اختبار تجريبي للمنهج والحصول عىل ردود فعل مستمرة من الطالبإعادة النظر

·�توفري اإلدارة املستمرة واإلرشاف والرقابة

 املنهج املَُتَبع للتصدي للعنف وتعزيز املساواة 
بني الجنسني
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نقاط التدخل يف املنهج وطرق أخرى

هناك العديد من نقاط التدخل يف املنهج لألطفال من جميع األعامر املدرسية ملنع العنف وتعزيز املساواة بني الجنسني، مبا يف ذلك التثقيف 
الجنيس الشامل، وتعليم املهارات الحياتية، وتعليم الرتبية املدنية واآلليات املستهدفة يف التعامل مع التعدي، وتطوير مهارات املتفرج، وتشكيل 

عالقات صحية وحامية من التسلط، ويف الكثري من األحيان ميكن إجراء جمع للمهارات. يقدم الجدول أدناه أمثلة عن املناهج أو املناهج 
الدراسية املحددة للربامج التي تم تقييمها وأثبتت تأثريًا يف مواجهة العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية. ترُسد املناهج 

وأدوات املناهج اإلضافية يف القسم الخاص باملوارد االضافية يف نهاية هذا الفصل

أمثلة من البلدان - املناهج أو املواضيع ذات الصلة من أجل منع العنف القائم عىل النوع 
االجتامعي يف املدرسة

مثال عىل هذا النوع من املناهج الدراسيةاملحتوى وأهداف التعلماملنهج أو املوضوع

التثقيف الجنيس 
الشامل

يهدف إىل تزويد األطفال والشباب 
باملعرفة واملهارات والقيم املتعلقة 

بالعالقات والجنس والنوع 
االجتامعي والعنف التخاذ خيارات 

مستنرية وصحية حول عالقاتهم 
الجنسية واالجتامعية.

العامل يبدأ معي – أوغندا

تم تطوير هذا الربنامج يف عام 2002 من ِقبَل منظمتني هولنديتني غري حكوميتني:

The World Population Foundation -

Butterfly Works -

وهو برنامج للتثقيف الجنيس التفاعيل عرب اإلنرتنت، يستهدف الطالب بني سن 
19-12. ويًستخدم املعلمني األقران االفرتاضيني، ديفيد وروز، لتوجيه الطالب من 

خالل 14 درًسا حول تقدير الذات والعالقات السليمة والنمو الجنيس والجنس 
اآلمن واملساواة بني الجنسني والحقوق الجنسية. يحتوي كل درس عىل مهمة ذات 

صلة، مثل إنشاء لوحة مصورة أو عمل فني أو إجراء متثيل أدوار حول موضوع 
ذلك الدرس.

وقد وجد تقييم "العامل يبدأ معي"، مستخدًما تصمياًم شبه تجريبي، آثاًرا إيجابية 
مهمة عىل النوع االجتامعي غري القرسي ضمن الطالب يف مجموعات التدخل التي 

زادت ثقتها يف قدرتها عىل التعامل مع املواقف التي يتم فيها استخدام الضغط 
.)Rijsdijk et al, 2011( الجنيس والقوة

يساعد الشباب عىل تطوير املهارات تعليم املهارات الحياتية
الحياتية لالنخراط يف عالقات صحية 
بني األقران ومنع العنف، عىل سبيل 

املثال، يف التواصل بني األشخاص، 
وآليات التكيف، والصداقة، وضغط 
األقران، والتفكري النقدي واإلبداعي 

واتخاذ القرارات.

برامج H وM – الربازيل )مقتبس دولًيا(

برامج H( H كناية عن hombres أو homes والتي تعني رجال يف االسبانية 
والربتغالية( وM )M كناية عن mujeres وmulheres والتي تعني نساء يف 

االسبانية والربتغالية(، استخدام املناهج الدراسية القامئة عىل األدلة، والتي تتضمن 
مجموعة من األنشطة التعليمية الجامعية املصممة لتنفيذها يف إطار مجموعات 

من نفس الجنس، وبوجه عام مع ميرسين من نفس الجنس ميكن أن يكونوا قدوة 
.)Care International, 2012( عادلة للنوع االجتامعي

وتشمل األدلة األنشطة املتعلقة مبنع العنف، واألبوة /األمومة وتوفري الرعاية، 
والصحة الجنسية واإلنجابية، وفريوس نقص املناعة البرشية ، من بني مسائل أخرى 
ذات صلة. وتشمل األنشطة لعب األدوار، والعصف الذهني وغريها من التدريبات 
التشاركية ملساعدة الطالب عىل التفكري يف كيفية اختالط األوالد والفتيات، والنظر 
يف الجوانب اإليجابية والسلبية لهذه التنشئة االجتامعية ولتحديد الفوائد املرتتبة 

عىل تغيري سلوكيات معينة.

تم تقييم الربنامج يف عدة مواقع حول العامل من خالل معظم الدراسات شبه 
التجريبية، مع وجود أدلة عىل حدوث تغيريات إيجابية يف املواقف والسلوكيات 

الخاصة باملشاركني وتقليص العنف القائم عىل النوع االجتامعي االجتامعي 
(Ricardo et al, 2010)
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تهدف إىل زيادة الفهم واملعرفة العالقات الصحية
حول عالمات التحذير من سوء 

املعاملة يف العالقات الرومانسية، 
ومساعدة الشباب عىل تعلم 

املهارات من أجل عالقات صحية. 
وغالبًا ما تساعد هذه الفصول 

الشباب عىل رفع توقعاتهم حول 
العالقات متبادلة االحرتام. يكون 
الرتكيز عادة عىل طالب املدارس 

الثانوية )بني سن 14-18( وطالب 
الكليات/الجامعات )18 سنة فيام 

فوق(

برنامج Fourth R – كندا

يستند برنامج Fourth R عىل فرضية أنَّ املهارات واملعرفة املتعلقة بالعالقة ميكن 
ويجب أن يتم تدريسها بنفس طريقة القراءة والكتابة والحساب؛ وبذلك تسعى 
مبادرة Fourth R إىل إدخال عنرص )العالقات(. يتم تدريس الربنامج يف الفصول 

الدراسية مع األطفال من الصف الصف الثامن إىل الثاين عرش.

وجدت تجربة مراقبة عشوائية مدتها خمس سنوات للفصول الدراسية مع طالب 
الصف التاسع الذين ترتاوح أعامرهم بني سن 14-15 سنة أن الطالب )وخاصة 

الفتيان( الذين حصلوا عىل الدرجة الرابعة استخدموا عدًدا أقل من أعامل العنف 
تجاه رشيك املواعدة بنهاية الصف الحادي عرش، مقارنة مع أولئك الذين تلقوا 

.)Wolfe et al, 2009( الفصول الصحية القياسية

التنمر وغريها من 
أشكال العنف

يساعد الطالب عىل تعلم كيفية 
التمييز بني التنمر والحجج اليومية 
أو الرصاع وكيفية االستجابة للّتنمر، 

وكذلك تعليم الشباب املهارات 
الحياتية للتعامل مع التعدي

الخطوة الثانية – الواليات املتحدة األمريكية

وقد تم استخدام برنامج الخطوة الثانية مع أكرث من 8 ماليني طالب يف أكرث من 
32000 مدرسة يف الواليات املتحدة. يقوم الربنامج بتعليم املهارات الحياتية مثل 
مهارات االتصال األساسية والتأقلم وصنع القرار التي تساعد الشباب عىل التنقل 

حول العرثات الشائعة مثل ضغط األقران وتعاطي املخدرات والتنمر )سواًء بشكل 
شخيص أو عرب اإلنرتنت(.

أجريت تجربة رسيرية عنقودية عشوائية ملدة سنتني لربنامج »الخطوة الثانية« 
مع أكرث من 3600 طالب يف 36 مدرسة متوسطة يف الصف 6 و7 )الذين ترتاوح 

أعامرهم بني سن 11-13( يف إلينوي وكنساس. ووجدت الدراسة أنه يف نهاية 
الربنامج، كان التالميذ يف مدارس التدخل يف والية إلينوي أقل عرضة بنسبة 56 

باملائة لإلبالغ عن اإليذاء من املثليني من ذوي املثلية الجنسية، و39 باملائة أقل 
احتاماًل لإلبالغ عن ارتكاب العنف الجنيس مقارنة بالطالب يف املدارس املراقبة، مل 

 يكن هناك فرق كبري بني أقرانهم يف مدارس كنساس كنساس
.)Espelage et al, 2012((

منهج إلرشاك الفتيات والفتيان بني املساواة بني الجنسني
سن 12-14، لتعزيز املساواة بني 

الجنسني من خالل تشجيع العالقات 
املتساوية، والفحص النقدي لألعراف 

االجتامعية التي تحدد األدوار 
واملسؤوليات القامئة عىل النوع 

االجتامعي، والتشكيك يف استمرار 
العنف القائم عىل النوع االجتامعي

حركة املساواة بني الجنسني يف املدارس – الهند

ونُفذ مرشوع »حركة املساواة بني الجنسني يف املدارس« يف املدارس العامة يف غوا 
وكوتا ومومباي. يف غوا وكوتا، تم وضعه يف مناهج دراسية مستمرة. يف مومباي، تم 
تنفيذه كمرشوع رائد مستقل يف 45 مدرسة. باستخدام األنشطة الالمنهجية، لعب 
األدوار واأللعاب، بدأت حركة املساواة بني الجنسني يف املدارس يف الصف السادس 
واستمرت ملدة عامني مع الفتيان والفتيات الذين ترتاوح أعامرهم بني 14-12 سنة 

يف املدارس العامة.

استخدمت دراسة تقييمية للربنامج التجريبي تصمياًم شبه تجريبي لتقييم 
نتائج الربنامج عىل الطالب. وأظهرت النتائج أنه، عىل مدار الربنامج، زاد الطالب 

املشاركون أكرث دعاًم للفتيات الاليت يتابعن التعليم العايل ويتزوجن يف سن متأخرة 
من العمر، واألوالد والرجال الذين يساهمون يف العمل املنزيل. ومع ذلك، أظهرت 
سلوكيات الطالب ومواقفهم حول الحد من العنف، والتي تعترب عنرص أسايس يف 

حركة املساواة بني الجنسني يف املدارس، نتائج مختلطة. ويجري اآلن توسيع نطاق 
نهج حركة املساواة بني الجنسني يف املدارس ليشمل 250 مدرسة يف مومباي، بعد 

نجاح الربنامج التجريبي األول. كام يتم نرشها يف 20 مدرسة يف فيتنام )املركز 
الدويل للبحوث املتعلقة باملرأة، 2011(.

تتضمن مهارات املتفرج تعلم ومامرسة املهارات املناسبة واآلمنة، مثل كيفية تحديد األخرين أو التحدث عنهم أو السعي إىل إرشاك األخرين 
يف الرد عىل العنف. يف حني أن بعض أشكال عمل املتفرج تهدف إىل التدخل يف حوادث أو أعامل عنف فعلية، فقد ركزت معظم تدخالت 

املتفرجني يف املدارس عىل تغيري السلوكيات واملواقف الفردية واألدبية، خاصًة مع مجموعات من الرجال ونادًرا ما تكون مع النساء أو مع كال 
.)Fulu et al, 2014( الجنسني مًعا
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 أمثلة من البلدان - تعلم ومامرسة مهارات آمنة للمتفرج: املسارات إىل البلوغ، هونغ كونغ

مرشوع )التدريب اإليجايب للمراهقني من خالل الربامج االجتامعية الشاملة( هو برنامج لتنمية الشباب لطالب املدارس الثانوية يف هونغ كونغ. يركز 
منهجه عىل مساعدة الطالب عىل تطوير املهارات الحياتية الالزمة ليصبحوا متفرجني فعالني يف حاالت التنمر. وهي تشمل التوعية العامة بشأن التنمر، 

والحيز للتأمل الذايت وفرص التدرب عىل السلوك الجديد. يبدأ الطالب بتعلم كيف يرض التنمر بهم وباألخرين، ويتعلمون املهارات للمساعدة يف 
حامية أنفسهم عند تعرضهم للمضايقة. ثم تركز الدورة عىل الدور الذي يلعبه املتفرج ويتم تجهيز األطفال باملهارات الحياتية الالزمة ليكونوا متفرجني 

مسؤولني يف كل من التحرش يف املدرسة والتنمر اإللكرتونية.

أشارت دراسة حديثة عن التدريب اإليجايب للمراهقني من خالل الربامج االجتامعية الشموليّة إىل رضورة أن يتضمن املنهاج الدرايس منظوًرا أكرث 
حساسية للنوع االجتامعي، حيث خلص الباحثون إىل أنه قد يكون لدى الفتيان معدالت ترسب أعىل من الربامج التي تحاول تطويرهم إىل متفرجني 

.)Tsang et al, 2011( عندما تسود مناذج الذكورة التقليدية والقيم الشائعة يف املجتمع األوسع

ميكن لحامية األطفال من العنف واالستغالل واإلساءة أثناء استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن يؤدي إىل تجهيز الشباب باملهارات الالزمة للتعامل 
مع املضايقات والتسلط والعنف واإلساءة عىل اإلنرتنت. يف كثري من األحيان، يقوم الجناة بتبديل موقع العنف/اإلساءة من أرض املدرسة إىل املساحة 

االلكرتوين والعكس، باإلضافة إىل حوادث العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املدرسة والتي يتم تسجيلها عىل الفيديو أو يف صور فوتوغرافية ومشاركتها 
عرب اإلنرتنت. تناولت املدارس التنمر عرب اإلنرتنت من خالل العديد من االسرتاتيجيات، مبا يف ذلك اسرتاتيجيات مكافحة التنمر التي يقودها الطالب وورشات 

عمل أولياء األمور ومناهج محددة.

أمثلة من البلدان – مناهج األمن االلكرتوين، جنوب أسرتاليا

قدمت حكومة جنوب أسرتاليا إرشادات ومناهج للمدارس ملساعدة الشباب عىل تطوير مهارات أساسية لجعلهم “مواطنني رقميني مسؤولني”. أما األمان 
االلكرتوين فمهمته الحفاظ عىل سالمة األطفال يف عامل التواصل )حكومة جنوب أسرتاليا، 2011(. يركز املنهج عىل دعم الشباب الستخدام اإلنرتنت 

ولتعلم واستكشاف العامل، مع اكتساب األدوات التي متكنهم من استخدام اإلنرتنت بطريقة أخالقية ومسؤولة وفهم املخاطر والتهديدات املحتملة. عىل 
وجه الخصوص، يضع منهج السالمة اإللكرتونية إرشادات واضحة للمعلمني والطالب حول كيفية التعامل مع التنمر وأنواع العنف األخرى عرب اإلنرتنت. 
ويشكل جزًءا من منهج درايس أوسع يعتمد عىل املهارات الحياتية، وهو الحفاظ عىل السالمة: منهج حامية الطفل، والذي يقوم بتعليم األطفال يف سن 

ما قبل املدرسة إىل 12 عاًما املهارات الالزمة للحفاظ عىل سالمتهم، مبا يف ذلك كيفية التعرف عىل اإلساءة، وإخبار البالغني املوثوق بهم وفهم ما هو 
مناسب للَّمس وما هو غري مناسب.

السالم والرتبية املدنية أو تعلم مبادئ السالم واملساواة والتسامح والتامسك االجتامعي، والذي ميكن له أن يساعد يف منع العنف القائم عىل النوع 
االجتامعي. من خالل االعرتاف بالفوارق وإدراجها، مبا يف ذلك عدسة النوع االجتامعي، وعن طريق تدريس اسرتاتيجيات لتجنب العنف والتعامل مع 

التعدي، لذلك يلعب التعليم دوًرا رئيسيًا يف الحد من العنف.
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أمثلة من البلدان - استخدام لعبة اللوحة الصينية القدمية لتعزيز السالم يف املدرسة، فنزويال

استخدم أصحاب املصلحة يف مدرسة يف مرياندا، فنزويال، لعبة املجلس الصينية القدمية التي تذهب إىل تعزيز السالم والحد من العنف عن طريق 
استخدام االنضباط اإليجايب وتطوير التفكري النقدي واملهارات االنعكاسية. تم تنفيذ املرشوع من خالل ورش عمل صغرية تضم 15 إىل 20 طالبًا يف الصف 

الرابع. يرس املدرّسون لعب دورهم يف استخدام االنضباط اإليجايب لالعرتاف بالسلوك الجيد واملعاقبة عىل السلوك غري املحرتم أو العدواين تجاه األخرين.

تم اختيار لعبة )Go( نظرًا إلمكاناتها كأداة تعليمية مفيدة؛ فهي تدرب الالعب عىل التفكري يف العديد من وجهات النظر املختلفة والنظر فيها قبل اتخاذ 
القرارات، وتعزيز االعرتاف وفهم األخرين. لقد ازداد تقدير الذات واالحرتام لدى الفتيان والفتيات الذين يلعبون )Go( لعدد من السنوات، كام ازدادت 
)Red de Innovaciones Educativas, 2013( قدرتهم عىل التفكري والتفكر، وإرساء قواعد الجامعة واحرتامها، باإلضافة إىل إظهار األداء املدريس الجيد

قدمت العديد من املنظامت الدعم للمرشوع مبا يف ذلك جمعية )Go( الفنزويلية وجمعية )Go( الدولية للتبادل )اليابان( وجمعية )Go( يف تايالند.

علم أصول التدريس وتدريب املعلم 

علم أصول التدريس هو الطريقة التي يتم بها تقديم املحتوى، مبا يف ذلك استخدام منهجيات مختلفة تساعد مختلف األطفال عىل التفاعل مع 
املحتوى التعليمي والتعلم بشكل أكرث فاعلية، مع إدراك أن األفراد يتعلمون بطرق مختلفة. وميكن توفري التدريب يف مجال التدريس للمعلمني 
من خالل التدريب قبل الخدمة يف كليات تدريب املعلمني، وكذلك من خالل التدريب أثناء الخدمة وغريها من أساليب التطوير املهني املستمر.

تُعد طرق التدريس وتدريب املعلمني بالغة األهمية بخصوص العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املدرسة، حيث أن ما يتعلمه األطفال وكيفية 
تدريسه يُعد من األمور األساسية لتجاربهم يف املدرسة. وللتصدي للعنف داخل املدارس وحولها، يجب أن يكون املعلمون أكرث وعيًا بالديناميات 
التحيز  إدراكهم ألوجه  الساللية، فضاًل عن  أو  العرقية  والديناميكيات  والسلطة،  االجتامعي،  النوع  ذلك  الدراسية، مبا يف  املختلفة يف صفوفهم 
 ،)Barroso، 2002( والسلوكيات الخاصة بهم. يتمثل أحد األهداف الرئيسية لإلعدادات التعليمية األكرث شمواًل، والتي تستند إىل مبادئ فريري
يف أن يقوم املدرسون بإعداد “املنهج املخفي” بشكل أكرث وضوًحا، والذي يعتمد عىل املواقف والقيم واملعايري التي يتعلمها الطالب من الهياكل 
أن ميارسوا  للمدرسني  ينبغي  نقدي.  بشكل  واملعايري  الهياكل  تحليل هذه  كيفية  األطفال  وتعليم  بهم،  املحيطة  واألنظمة  والعالقات  املؤسسية 
املساواة يف الرتبية، يف أن يتلقى الفتيان والفتيات نفس املعاملة واالهتامم املحرتمني، وأن يتبعوا نفس املنهج وأن يستمتعوا بأساليب التدريس 
واألدوات الخالية من القوالب النمطية والتحيز عىل أساس النوع االجتامعي وأن يقدموا صوًرا إيجابية للفتيان والفتيات وغريها من جوانب التنوع. 

.)Huxley، 2009 مقتبس من(

تتوفر منهجيات جيدة لتحسني أساليب التدريس؛ ومع ذلك، نادًرا ما تُطبق بشكل منهجي. يف كثري من الحاالت، يرى املعلمون الذين يعانون 
من نقص املوارد، ورؤساء املدارس عىل وجه الخصوص، أنها مكلفة للغاية وصعبة وتستغرق وقتًا طوياًل لوضعها موضع التنفيذ. )للحصول عىل 

أمثلة ملنهجيات جيدة، يُرجى االطالع عىل املصادر اإلضافية املذكورة يف نهاية هذا الفصل(.
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اإلجراء العميل 9: كيفية تعليم الذكورية اإليجابية غري العنيفة ؟

 تقدم مجموعة أدوات العمل »رجل واحد يستطيع« )Sonke، 2012( أفكاًرا أساسية ملا ميكن للمعلمني فعله لتشجيع الرجال والفتيان عىل أن يكونوا 
أكرث نشاطًا يف إنهاء العنف ضد النساء والفتيات:

فهم تأثري العنف عىل الطالب.. 1

خلق بيئة مدرسية آمنة بدنيا وعاطفيًا.. 2

جعل وجهة نظرك حول معنى أن تكون رجاًل واضحة، مبا يف ذلك االعرتاف بالقيم االجتامعية والضغوط.. 3

إظهار منوذج لالحرتام والنزاهة.. 4

تشجيع املتعلمني عىل دعم بعضهم البعض.. 5

إرشاك وتثقيف الوالدين.. 6

تقديم الدعم من الخرباء يف الالعنف.. 7

توفري املواد التعليمية للتالميذ واآلباء والزمالء.. 8

تعليم الطالب حول العالقات الصحية وبدائل العنف.. 9

من أجل فهم أفضل لكيفية تقديم املنهج عىل نحو أكرث فاعلية، يجب أن يتعلم املعلمون كيفية التعامل مع قضايا النوع االجتامعي ومعالجة 

املعاملة غري العادلة للفتيات والفتيان، وخاصة األطفال الذين ال يتوافقون مع تعبريات الجنس الثنائية وقواعد النوع االجتامعي يف الفصول 

الدراسية. لذلك، ال يتعلق األمر فقط بفهم السلوك الجنيس أو تجنبه، ولكن أيًضا حول فهم املعايري وتوقعات النوع االجتامعي وردود الفعل 

التي يواجهها األطفال املختلفون يف النوع االجتامعي بشكل خاص، والسعي إىل معالجة التمييز االجتامعي والقائم عىل النوع االجتامعي- أو 

عىل األقل، عدم التسامح والتكرار لهم يف الفصول الدراسية.

يحتاج املعلمون أيًضا إىل دعم بناء القدرات يف األساليب الفعالة إلدارة الفصل الدرايس التي تعزز االحرتام وال تعزز العنف. يف العديد من 
الفصول الدراسية، عىل سبيل املثال، العقاب البدين واالنضباط يدعم العنف القائم عىل النوع االجتامعي. العقاب البدنية هو بحد ذاته شكل 

من أشكال العنف يف املدارس يف أنحاء كثرية من العامل )اليونسكو/مبادرة األمم املتحدة لتعليم الفتيات، 2015(. يف حني أن العقوبة البدنية يف 
املدارس قد متت مناقشتها وبحثها من الناحية التاريخية، فقد كانت العقوبة واالنضباط يف الغالب مبنيان عىل النوع االجتامعي يف املامرسة، 
وهام عنرصان محوريان يف إنفاذ أدوار الجنسني والسلوك املتوقع يف املدارس. كام ينبغي أن يكون تثقيف املعلمني باالسرتاتيجيات واملهارات 

للحفاظ عىل االنضباط بطريقة إيجابية وتأكيًدا متجذًرا يف املنهجيات املبنية عىل النوع االجتامعي.

وبالتايل، يجب أن يستكشف تدريب املعلمني الحياة الشخصية للمدرسني وكيف تؤثر عىل الطريقة التي يتعاملون بها مع عملهم وعالقاتهم. 
هذا النوع من التدريب ميكن أن يوضح للمدرسني كيف ميكن، ككائنات ذات نوع اجتامعي، أن يخلقوا نقًصا يف التعاون بني الفتيان والفتيات 

.)Cherge، 2006( وبالتايل تعزيز التحيز الجنيس وخلق بيئة مواتية للعنف القائم عىل النوع االجتامعي ،)الجنسني(

االنضباط االيجايب هو نهج االنضباط الطاليب الذي يركز عىل تعزيز السلوك اإليجايب بداًل من مجرد معاقبة السلوك السلبي. يهدف املعلمون 
إىل مكافأة السلوك اإليجايب باهتاممهم. انهم يعملون مع التالمذة يف الصف الدرايس لبناء القواعد والتوقعات اإليجابية. تُطبق العقوبات عىل 

.)Rogers، 2009( السلوك السلبي ملساعدة األطفال عىل التعلم، بداًل من إلحاق املعاناة أو اإلذالل أو الخوف
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 اإلجراء العميل 10: كيفية مامرسة االنضباط اإليجايب

1

2

3

4

5

6

 االهتامم اإليجايب والتجاهل التكتييك للمخالفات البسيطة

 تعليامت ايجابية الستخدام السلوك املتوقع

أسئلة وتوجيهات تطلُب من الطالب تحديد السلوك أو القاعدة املتوقعة                                           

 خيارات ُمَوَجهة، وتسليط الضوء عىل عواقب سوء السلوك، وتوجيه الطالب الختيار واحد من اثنني من الخيارات املقبولة

أخذ اسرتاحة قصرية واملتابعة عند فشل املستويات األخرى، يتم نقل الطالب أو توقيفه والطلب منه العمل يف مكان أخر 

حتى ميكن متابعة املحادثة

خطة أزمات أو التوقيف عندما يتعرض الطالب للخطر

Cahill and Beadle )2013( املصدر: مقتبس من

لذلك ينبغي أن ينظر منهج التدريب للمدرسني للتمييز مبنظور واسع، مع بناء الوعي بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املدارس عىل 

أنه مظهر من مظاهر هذا التمييز، وتطوير قدرات الكشف عن العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املدارس ومنعه. يجب إعالم املعلمني 

والعاملني باملدرسة حول مدونات السلوك املؤسسية، وكذلك حول كيفية االستجابة بشكل مناسب للطالب الذين يعانون من العنف أو 

يشاهدونه أو يرتكبونه.

يحتاج تدريب املعلمني قبل الخدمة وأثنائها إىل التحسني لتزويد املعلمني مبزيد من األدوات )املهارات التقنية والشخصية( إلدارة الفصول 

الدراسية املختلفة والتعامل مع النزاعات، مبا يف ذلك التمييز والعنرصية ورهاب الجنس املغايري. يجب أن يتلقى املعلمون الدعم أيًضا ليكونوا 

أكرث تفاعلية وأقل تكراًرا يف مناهجهم أثناء التدريس؛ وتتمثل إحدى الفرص الرئيسية لتحسني مهارات املعلمني يف التدريب قبل الخدمة عند 

تقديم نهج االنضباط وإدارة الفصل والتدريس. وتوفر العديد من الدورات التدريبية للمعلمني تدريبًا عىل املوضوع مع خطط الدروس املكتوبة 

واألدوات التي تقوض التدريب يف أساليب تربوية أكرث تشاركية ومالمئة لألطفال، لذا يلزم وجود ترابط بني هذه األساليب.

وقد وجدت العديد من الدراسات أنه يتم تعلم السلوك التعسفي واملواقف التمييزية يف مؤسسات تدريب املعلمني. فعىل سبيل املثال، وجدت 

األبحاث يف كليات تدريب املعلمني تحرًشا جنسيًا واسع النطاق للموظفات والطالب )Bakari وLeach، 2007(. لذلك، ستكون آليات اإلبالغ 

حاسمة باإلضافة إىل تدابري أخرى لضامن محاسبة هذه املؤسسات، مثل أي بيئة تعليمية.

ويجب أن تشتمل املناهج الدراسية يف كليات تدريب املعلمني عىل املحتوى التحوييل املراعي العتبارات النوع االجتامعي من أجل مساعدة 

املعلمني عىل استكشاف الطرق التي ميكن من خاللها تحدي التمييز بني الجنسني والقواعد يف املدارس. ويشّكل تاريخ الحياة واملعتقدات 

والتجارب الخاصة مبدريس ومديري املدارس نقطة بداية مفيدة الستكشاف الطريقة التي يفهم بها التمييز بني الجنسني والعنف القائم عىل 

النوع االجتامعي يف املدرسة. ميكن أن تساعد الدورات التدريبية عن طريق الكشف عن كيفية تحدث املعلمني عن تجاربهم املعيشية كنساء 

ورجال، وكيف يرون دورهم كمعلمني للنوع االجتامعي، وكيف يفهمون عالقاتهم مع زمالئهم وزميالتهم ومع طالبهم من اإلناث والذكور.
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أمثلة من البلدان – دليل Doorways III لتدريب املعلمني حول املدرسة املتعلق بالوقاية من العنف 
واالستجابة للنوع االجتامعي، غانا ومالوي

كجزء من برنامج Doorways التدريبي لربنامج املدارس اآلمنة املمول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية والذي أمتد لخمس سنوات )2003-2008(، 
تم إعداد دليل تدريبي لتدريب املعلمني للمساعدة يف منع العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املدارس واالستجابة له من خالل تعزيز مامرسات 

التعليم واملواقف التي تعزز بيئة تعليمية آمنة لجميع الطالب. واستكمل برنامج تدريب املعلمني بتدريب الطالب واملستشارين املجتمعيني وتدخالت 
إضافية مثل اإلذاعة والدراما ونوادي النوع االجتامعي واألنشطة والجمعيات. وتشمل الوحدات يف الربنامج التدريبي:

�املواقف تجاه الشباب ما هي مواقفي تجاه طاليب؟·
� صفات املعلم املثايل·

�النوع االجتامعي مقدمة للنوع االجتامعي مبا يف ذلك طيف التعبري عن النوع االجتامعي·
� النوع االجتامعي والتعليم والفصول الدراسية·
� القواعد االجتامعية والنوع االجتامعي والقوالب النمطية·
� فهم التغيري الثقايف واالجتامعي·

�العنف والعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املدارس تعريف العنف والعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املدارس·
� القوة واستخدام القوة واملوافقة·
� ماذا تفعل إذا شاهدت حادثة عنف قائم عىل النوع االجتامعي يف املدرسة؟·
�  العنف القائم عىل النوع االجتامعي وقواعد النوع االجتامعي وفريوس نقص ·

املناعة البرشية 

�حقوق االنسان مقدمة لحقوق اإلنسان·
� اتفاقية حقوق الطفل·
� حقوق األطفال - من يتحمل مسؤوليتهم؟·

�خلق بيئة دراسية آمنة وداعمة االنضباط اإليجايب·
� إدارة الفصل الدرايس·

�االستجابة - الدعم واإلحالة وإعداد التقارير ما املقصود باالستجابة؟·
� �الدعم املبارش للطالب·
� �استخدام مدونة قواعد سلوك املدرسني للتصدي للعنف القائم عىل النوع ·

االجتامعي يف املدرسة
� �استخدام النظام القانوين للتصدي للعنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي يف ·

املدرسة

يف عام 2009، توصل التقييم النهايئ باستخدام مسح أسايس/نهايئ لـ 400 معلم يف غانا ومالوي إىل أن العديد من التحسينات يف مواقف املعلمني تجاه 
 .)DevTech,2008( معايري النوع االجتامعي والعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املدرسة واملامرسات الصفية قد تحققت عىل مدى عمر الربنامج

فمثاًل:
·��يف غانا، كان هناك زيادة مبعدل ما يقارب 50 باملائة يف املعلمني الذين اعتقدوا أن الفتيات ميكن أن يتعرضن للتحرش الجنيس يف املدارس - من 30 

باملائة )خط األساس( إىل ما يقرب من 80 باملائة )يف النهاية(. كانت هناك زيادات مامثلة عندما ُسِئَل املعلمون عام إذا كان األوالد ميكن أن يتعرضوا 
للتحرش الجنيس يف املدرسة.

·��كان هناك تغيري هام يف مواقف املعلمني حول العقاب البدين، مع زيادة بنسبة 20-30 باملائة يف نسبة املعلمني يف كيل البلدين الذين قالوا إنه ال تجوز 
معاقبة الفتيان من أجل إبقاء االنضباط يف الصف. ومع ذلك، فإن هذا التغيري يف املواقف مل يتم تصفيته بعد إىل تغيري يف سلوكيات املدرسني، حيث 

ثلث املعلمني يف غانا و14 باملائة يف مالوي قاموا بجلد أو رضب أحد الطالب خالل الـ 12 شهرًا املاضية.

USAID )2009b( ملزيد من املعلومات، انظر *
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مساحات آمنة وأنشطة املناهج التكميلية 

املساحة اآلمنة هي مجموعة أو مكان يشعر فيه الشباب باألمان البدين والعاطفي )Brady, 2005(. تشري املناهج التكميلية إىل األنشطة 

وخربات التعلم التي تَُكِمل ما يتعلمه الطالب يف املدرسة، ولكنها منفصلة عن املنهج الدرايس. هذه الطرق هي طرق حاسمة لتعزيز املهارات 

الحياتية لألطفال والشباب، وهي أمور بالغة األهمية ملنع العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية وغالبًا ما يتم تجاهلها يف 

املناهج الدراسية الرسمية.

ميكن للنوادي املدرسية وأنواع أخرى من األماكن اآلمنة أن تكون نقطة دخول مفيدة للتصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املدرسة. 

وقد أرشكت معظم التدخالت الفتيات بشكل منفصل عن الفتيان إلعطاء كٍل منهام مساحة خاصة للتحدث بحرية واكتساب الثقة وتحسني 

معرفتهم ومواقفهم ومامرساتهم يف إدارة العنف وعدم املساواة. يف مكان آمن، يشعر الشباب بالحرية يف التعبري عن أنفسهم برصاحة يف بيئة 

رسية، وطرح أسئلة حساسة دون خوف من األحكام.

تحتاج املساحات اآلمنة إىل التصميم والتخطيط بعناية مع وضع غرض محدد يف االعتبار - عىل سبيل املثال متكني الفتيات، يف حالة مبادرة 

»أوقفوا العنف ضد الفتيات يف املدرسة« التي تنفذها منظمة ActionAid غري الحكومية يف غانا وكينيا وموزمبيق. وأحد العنارص الرئيسية 

لهذه املبادرة هو إدخال نوادي الفتيات - وهي مساحات آمنة ميكن فيها للفتيات االلتقاء واملناقشة ودعم بعضهن البعض، كام يتعلمن عن 

العنف وكيفية التعامل معه. استخدمت النوادي املناظرات والدراما واملخيامت والزيارات للمجتمعات األخرى كطريقة ملناقشة العنف وتنفيذ 

املنارصة. كام تلقت الفتيات دعاًم غري رسمي من مرشدي نوادي الفتيات يف عدة مدارس. كام حددت الدراسة األساسية للمرشوع الحاجة إىل 

العمل مع الفتيان والفتيات لتحقيق الهدف العام املتمثل يف متكني الفتيات. ونتيجًة لذلك، بدأ املرشوع بالعمل من خالل نوادي الفتيان، ويف 

.)Parkes and Heslop, 2011 and 2013( موزمبيق من خالل ضم الفتيان يف نوادي النوع االجتامعي

غالبًا ما تركز أنشطة املناهج التكميلية عىل بناء األصول وخلق مساحات آمنة. وتُستخدم نقاط للدخول مثل الدراما واملناظرات واألنشطة 

الرياضية. ومع ذلك، ميكن أن تكون انتقائية للغاية وجزئية؛ فيتم استخدام أكرث األنشطة الفعالة للمناهج الدراسية كجرس إلرشاك املدرسة 

بأكملها يف تغيريات منهجية وثقافية أكرث تحديًا، وعىل هذا النحو تعترب مكماًل هاًما للتدخالت النظامية واملدرسية الشاملة واملؤسسية التي 

نوقشت يف مكان أخر يف هذا التوجيه.

االجراء العميل 11: كيفية إنشاء املساحات اآلمنة

·��تحديد مكان آمن كمساحة وآمن عاطفًيا، وأن يكون مالئم، خاص ورسي وغري خاضع لتدخالت من أشخاص غري منتسبني إىل الربنامج أو شخصيات 

سلطة غري مرغوب فيها.

·�عقد اجتامعات بانتظام يف نفس الوقت واملكان كل أسبوع.

·�خلق فرص قيادية داخل برنامجك من أجل تنمية الشباب.
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أمثلة من البلدان - وقف العنف ضد الفتيات يف املدرسة - نوادي الفتيات يف املدرسة، الغانا وكينيا 

وموزمبيق

وقف العنف ضد الفتيات يف املدارس هو مرشوع مدته خمس سنوات )2013-2008( يف كينيا وغانا وموزمبيق. يهدف مرشوع وقف العنف ضد الفتيات 
 Parkes and Heslop،( يف املدارس إىل متكني الفتيات من التمتع بحقهن يف التعليم واملشاركة يف بيئة خالية من العنف. وأكدت الدراسة األساسية

2011( أن الفتيات قد تعرضن ألشكال متعددة من العنف يف األشهر اإلثني عرش السابقة يف مناطق املرشوع يف كينيا )86 باملائة( وغانا )82 باملائة( 
وموزمبيق )66 باملائة(.

ووجد التقييم النهايئ )Parkes and Heslop, 2011 and 2013( أن الفتيات يف األندية أظهرن معرفة وترصفات ومواقف ثقة أفضل لتحدي العنف 
القائم عىل النوع االجتامعي عن الفتيات الاليت ال ينتمني إىل األندية. وكانت الفتيات أكرث احتاماًل لإلبالغ عن العنف، ال سيام يف موزمبيق، حيث كانت 

الفتيات يف النوادي )64 باملائة( أكرث احتاماًل مبرتني تقريبًا لإلبالغ عن العنف لشخص عن البنات الاليت ال ينتمني إىل األندية )35 باملائة(. كان هناك 
اختالف أقل يف غانا وكينيا، رمبا بسبب نقص املَُوَجهني يف بعض املدارس.

وعىل الرغم من أن التقييم أشار إىل أن نوادي الفتيات كانت واحدة من النجاحات الرئيسية يف حملة وقف العنف ضد الفتيات يف املدارس، فقد حذروا 
أيًضا من مخاطر أن تصبح أندية الفتيات “غري متصلة” بالثقافة املدرسية األوسع. وهناك أيًضا خطر يتمثل يف أن تتحول أندية الفتيات إىل منظامت 

“نخبوية” أو “حرصية” عندما تكون املساحة محدودة ويختار املدرسون أعضاء النادي.

 اإلجراء العميل 12: كيفية استخدام أنشطة املناهج التكميلية املشرتكة للتصدي للعنف القائم عىل 

النوع االجتامعي يف املدرس

·��تعزيز الروابط مع املدرسة واملجتمع عىل نطاق أوسع للمساعدة يف توسيع نطاق أنشطة املناهج التكميلية وتفادي مخاطر اعتبار 
.)Parkes and Heslop, 2013; SWAGAA, 2013( النوادي حرصية أو “منفصلة” عن الثقافة املدرسية األوسع

·��ميكن للُمَوَجهني واملدربني )الذين قد يكونون معلمني أو كادر مدريس أو متطوعني( أن يلعبوا دوًرا مهاًم يف تشكيل مواقف وسلوكيات 
الطالب، وخاصة املَُوَجهني من نفس النوع االجتامعي والذين هم قريبون من العمر، والخلفية االجتامعية واالقتصادية، وميكنهم أن 

.)Das et al ،2012( يكونوا مبثابة مناذج أدائية إيجابية وداعمة

·��ميكن لنوادي الفتيان والفتيات املساعدة يف معالجة خربات الفتيان ومواقفهم حول العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املدرسة، 
ومناقشة ما يعنيه أن يكون ولًدا أو رجاًل، والصالت مع العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املدرسة، باإلضافة إىل منع األوالد من 

محاولة تعطيل جلسات الفتيات - وهو ما حدث يف مرشوع “خطة أوغندا« حيث اشتىك الفتيان من تلقي الفتيات املزيد من االهتامم 
.)Leach et al, 2013(

·��ميكن أن تكون املناهج الدراسية التي تجمع بني املهارات الحياتية واألنشطة األخرى، مثل الرياضة، وبناء األصول والتمكني االقتصادي، 
طريقة تفاعلية فعالة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات و/أو العالقات املنصفة بني الجنسني يف إطار املناهج الدراسية املشرتكة. يتم 

تَُوفَر أمثلة أدناه ألنواع الوحدات املدرجة.

 أمثلة من البلدان - استخدام مجموعة األدوات  “All One”يف مساحات آمنة، 

مخيم داداب لالجئني، كينيا

تم إنشاء مجموعة األدوات والتوجيه “All One” بواسطة مجلس السكان )Haberland et al, 2009( لتوفري منهج موحد ملهارات الحياة يف األماكن 
اآلمنة للشباب، مبا يف ذلك مهارات االتصال وصنع القرار واملسائل الجنسية والنوع االجتامعي والعنف. يف عام 2011، تعاونت لجنة االنقاذ الدولية يف 

كينيا مع مجلس السكان لتنفيذ منهج درايس معّدل مع فتيات ترتاوح أعامرهن بني 10 و14 عاًما يف مخيم داداب لالجئني، كينيا )IRC, 2011(. وتضمن 
املنهاج منوذج مساحة آمنة مع مرشدين ُمَدَرِبني عىل تسهيل منهج املهارات الحياتية، والذي شمل الرتكيز عىل تقدير الذات والعنف القائم عىل النوع 

االجتامعي واملراهقة والبلوغ، واملدخرات واالهداف، من بني أمور أخرى. كانت هذه واحدة من املرات األوىل التي تم فيها تكييف هذا النموذج يف 
سياق الطوارئ وإعداد مخيامت الالجئني. وأظهر التقييم النوعي لنهاية الربنامج ما ييل: تحسني احرتام الذات وتبني قواعد النوع االجتامعي التقدمية؛ 

تحسينات عىل املؤرشات االجتامعية مثل وجود مكان آمن للنوم يف حالة الطوارئ؛ معرفة شخص ما ميكن للفتيات اقرتاض املال منه؛ ووجود شخص 
ميكنهم التحدث إليه عن مشاكلهم.
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 أمثلة من البلدان - نوادي الكركيت »باريفارتان« للفتيان يف املدرسة، الهند

بفضل انتشار لعبة الكريكت الواسع بني األوالد الصغار يف الهند، يقوم برنامج باريفارتان بتدريب مدريب الكريكت وقادة املجتمع ملعالجة قضايا العنف 
القائم عىل النوع االجتامعي. من خالل إرشاك املدربني واملوجهني يف لعبة الكريكت، يسعى الربنامج إىل:

·�رفع الوعي حول السلوك التعسفي وامليسء

·�تعزيز املواقف العادلة بني األنواع االجتامعية وغري العنيفة

·�تعليم املهارات للتحدث والتدخل عند مشاهدة السلوكيات الضارة وغري املحرتمة.

تعتمد هذه األداة عىل تدريب الفتيان عىل منهج الرجال الذي تم تطويره يف الواليات املتحدة وتم تكييفه يف الهند من خالل »مستقبل بال عنف« و 
»املركز الدويل للبحوث حول املرأة« جنبًا إىل جنب مع »جمعية املدارس الرياضية يف مومباي« ومنظمة أبنااليا. وقد طُِبَق برنامج باريفارتان يف النظام 

املدريس الرسمي ومجتمع األحياء الفقرية يف شيفاجي ناغار.

تم تقييم الربنامج باستخدام تصميم شبه تجريبي ذو جانبني يف كل موضع تنفيذ: جانب التدخل وجانب املقارنة. يف جانب التدخل، تلقى املدربون أو 
املَُوَجهون تدريبًا متخصًصا ومواد موارد، استخدموها لتنفيذ الربنامج مع الرياضيني. وقد وجد التقييم أن املشاركة يف الربنامج أدت إىل:

·��تحسينات يف مواقف املتفرجني، مع احتامل أن يقر رياضيو املدرسة يف مجموعة التدخل أنهم سيتدخلون بشكل إيجايب رًدا عىل مالحظة 
النكات الجنسية حول فتاة أو فتاة تتعرض العتداء جنيس

·��تحسينات يف املواقف املتعلقة بالجنسني لكل من الرياضيني يف املدارس واملجتمعات مقارنًة باملجموعة الضابطة. عىل وجه الخصوص، 
كان هناك تغيري كبري بني الرياضيني املشاركني يف الربنامج يف اتفاقهم مع البيان، »إذا قالت فتاة ال، فمن الطبيعي أن تعني نعم« )من 36 

باملائة إىل 17 باملائة(

·��بعض االنخفاض يف العنف بني األقران، عىل الرغم من أنه ال يزال مرتفًعا بني كل من الرياضيني يف املدارس واملجتمعات املحلية

·��تغيريات إيجابية يف وجهات نظر ومامرسات املدربني واملَُوَجهني. ومع ذلك، كان التأثري عىل سلوك الرياضيني هامشيًا، رمبا بسبب اإلطار 
الزمني القصري بني بدء الربنامج والتقييم

·��تم قبول الربنامج بشكل جيد من ِقبَل كل من الرياضيني يف املدارس واملجتمعات املحلية، ودفع إىل تغيري السلوك املعلن عنه ذاتيًا مبا 
يتامىش مع األهداف العامة للربنامج.

وجد التقييم بعض األدلة عىل حدوث تغيريات إيجابية أكرب لرياضيي املجتمع من الرياضيني يف املدرسة، رمبا ألن املَُوَجهني يف املجتمع كانوا أقرب إىل 
األعامر للرياضيني ومشرتكون يف نفس الخلفية االجتامعية واالقتصادية. كان املدربون يف املدرسة أكرب سًنا بكثري من األوالد الذين دربوا، كام أنهم كانوا 

يحملون آراء أكرث رصامة حول الجنس من املدربني يف بداية الربنامج.

Das et al )2012( ملزيد من املعلومات، انظر
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مزيد من املراجع حول الوقاية: املناهج والتدريس والتعلم

املناهج

التثقيف الجنيس الشامل:

اليونسكو. 2009. التوجيه التقني الدويل حول الرتبية الجنسية يستهدف صانعي القرار يف القطاعني التعليمي والصحي واملهنيني.

Haberland, N. et al., 2009. هو منهج واحد شامل: إرشادات وأنشطة من أجل نهج موحد للسامت الجنسية، والنوع االجتامعي، وفريوس نقص املناعة 
البرشية، وتعليم حقوق اإلنسان. نيويورك، مجلس السكان.

تعليم املهارات الحياتية:

http://promundoglobal. :انظر .Dو Mو H يقدم “دليل أدوات العمل”، »إرشاك الشباب لتحقيق املساواة بني الجنسني”، منهج الربامج :H/M/D برنامج
org/wp content /uploads /2015/01 /Program-HMD-Toolkit-for- Action.pdf

تدخالت العالقات الصحية:

http://www.good-touch- :ملسة جيدة/ملسة سيئة: يستخدم للتواصل حول االعتداء الجنيس عىل األطفال يف سن املدرسة يف آسيا بطريقة مبتكرة. انظر
/bad-touch-asia.org

https://www.datesafeproject.org :مواعدة آمنة: برنامج الوقاية من إساءة املعاملة. انظر

/http://www.expectrespectaustin.org :توقع االحرتام: تم تنفيذه مع طالب املدارس اإلعدادية والثانوية يف تكساس بالواليات املتحدة. انظر

http://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/dm_ :مسائل متعلقة باملواعدة: لألطفال من سن 14-11 سنة يف املدارس عالية الخطورة. انظر
overview-a.pdf

أبطال التغيري التي وضعتها Plan International )2015b( لتدريب الشباب الذكور الذين ترتاوح أعامرهم بني 14 و18 عاًما ليكونوا وكالء تغيري لتحدي 
.Changing the World: Youth Promoting Gender Equality :األعراف واألدوار والقوالب النمطية للجنسني يف املدارس واملجتمعات - انظر الدليل

https://plan-international.org/youth-promoting-gender-equality :انظر

مناهج املتفرجني:

جلب املتفرجني هو منهج ملنع العنف القائم عىل النوع االجتامعي يتم تنفيذه يف مجموعات مع فريق مكون من رجل واحد وميرسة نظري واحدة. انظر: 
https://www.crimesolutions.gov/ProgramDetails.aspx?ID=159

/http://www.livethegreendot.com :هو مرشوع ملنع العنف، يشمل التدريب عىل تعبئة املتفرجني. انظر :Green Dot

منع التنمر:

http://www.naesp.org/bullying-prevention- :الرابطة الوطنية ملديري املدارس االبتدائية، املوقع اإللكرتوين للجمعية التي توفر موارد التنمر. انظر
resources

http://www. :موارد رقمية ألولياء األمور واملدارس واملراهقني والشباب لالستجابة للتنمر ومنعها. انظر )PACER( يوفر املركز الوطني للوقاية من التنمر
/pacer.org/bullying/resources/toolkits

منع التنمر عىل اإلنرتنت:

استعادة السيطرة عىل التكنولوجيا )عاملي(: حملة تعاونية عىل شبكة اإلنرتنت تدعو جميع مستخدمي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت - وال سيام النساء 
والفتيات - إىل السيطرة عىل التكنولوجيا واستخدام أي منصة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشكل اسرتاتيجي من أجل النشاط ضد العنف القائم عىل 

/https://www.takebackthetech.net :النوع االجتامعي. انظر

Safety Net Kids )اململكة املتحدة(: موقع عىل شبكة اإلنرتنت من ِقبَل منظمة )SafetyNet( الربيطانية تهدف إىل مساعدة األطفال الصغار عىل البقاء يف 
مأمن يف املساحة االلكرتوين. انظر 

السالم والرتبية املدنية:

اليونيسكو-الشبكة املشرتكة بني الوكاالت للتعليم يف حاالت الطوارئ. 2005. برنامج تعليم السالم بني الوكاالت: مهارات للحياة البناءة. باريس، اليونسكو - تم 
تنفيذ املناهج الدراسية يف مخيامت الالجئني ومجتمعات العائدين عرب أفريقيا جنوب الصحراء الكربى لتطوير مهارات بناء السالم والحد من العنف.

اليونسكو. 2012. تعليم االحرتام للجميع. باريس، اليونسكو - تقدم أمثلة ألنشطة التعلم إلدماج تعليم االحرتام للجميع يف الفصول الدراسية الرسمية وغري 
الرسمية، التي تستهدف املتعلمني الذين ترتاوح أعامرهم بني 8 و16 سنة. وهو يركز عىل جميع أنواع التمييز يف التعليم ومن خالله، مبا يف ذلك التمييز 

والعنف القامئان عىل أساس النوع االجتامعي.

http://promundoglobal.org/wp%20content%20/%20uploads%20/%202015/01%20/%20Program-HMD-Toolkit-for-%20Action.pdf
http://promundoglobal.org/wp%20content%20/%20uploads%20/%202015/01%20/%20Program-HMD-Toolkit-for-%20Action.pdf
http://www.good-touch-bad-touch-asia.org/
http://www.good-touch-bad-touch-asia.org/
http://www.good-touch-bad-touch-asia.org/
https://www.datesafeproject.org
http://www.expectrespectaustin.org/
http://www.expectrespectaustin.org/
http://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/dm_overview-a.pdf
http://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/dm_overview-a.pdf
https://plan-international.org/youth-promoting-gender-equality
https://www.crimesolutions.gov/ProgramDetails.aspx?ID=159
http://www.livethegreendot.com/
http://www.livethegreendot.com/
http://www.naesp.org/bullying-prevention-resources
http://www.naesp.org/bullying-prevention-resources
http://www.pacer.org/bullying/resources/toolkits/
http://www.pacer.org/bullying/resources/toolkits/
http://www.pacer.org/bullying/resources/toolkits/
https://www.takebackthetech.net/
https://www.takebackthetech.net/
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علم الرتبية وتدريب املعلمني

Atthill, C. and Jha, J. 2009. املدرسة املستجيبة للنوع االجتامعي: دليل العمل. لندن، أمانة الكومنولث - توفر مجموعة األدوات هذه للمدرسني 
واملدرسني األوائل ومديري املدارس واملديرين أفكاًرا وآليات لجعل الفصول الدراسية واألنشطة التعليمية األخرى أكرث استجابة للجنس.

تركيز املوارد عىل الصحة املدرسية الفعالة: يستخدم املنهجيات القامئة عىل املتعلم واملشاركة للرتكيز عىل تطوير املعرفة واملواقف والقيم واملهارات. انظر: 
http://www.unicef.org/lifeskills/index_7262.html

وزارة التعليم بجنوب افريقيا. 2001. تفتيح أعيننا )Opening our Eyes(: معالجة العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف مدارس جنوب أفريقيا - منوذج 
للمعلمني هو دليل تدريبي أثناء الخدمة يتألف من مثاين ورش عمل تفاعلية تهدف إىل زيادة الوعي مباهية العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املدارس 

وملاذا يحدث ذلك، باإلضافة إىل توفري أدوات واسرتاتيجيات للتصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املدرسة.

اليونسكو. 2011b. وقف العنف يف املدارس: دليل للمعلمني. باريس، اليونسكو - يدرس هذا الدليل مختلف أشكال العنف يف املدارس وعواقبها عىل التعليم. 
ويقدم 10 إجراءات ملنع العنف يف املدارس وإيقافه مع أمثلة عملية ميكن للمدرسني التكيف معها يف الفصل الدرايس.

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية. 2009B. املداخل III - دليل تدريب املعلمني منع العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املدرسة واالستجابة له. واشنطن 
العاصمة، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية - تم تصميم هذا الدليل لتدريب املعلمني عىل املساعدة يف منع العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املدرسة 

واالستجابة له من خالل املامرسات واملواقف الرتبوية التي تعزز بيئة تعليمية آمنة للطالب.

مساحات آمنة وأنشطة املناهج الدراسية املشرتكة

ActionAid 2014. دليل نادي الفتيات. لندن: ActionAid - دليل شامل إلنشاء نوادي الفتيات عىل مستوى املدارس االبتدائية والثانوية. استناًدا إىل الخربة 
العملية من مرشوع تحويل التعليم إىل الفتيات يف 72 مدرسة يف نيجرييا.

تدريب الفتيان يف املناهج الدراسية للرجال )2015( - املوارد من ِقبَل املنظمة االمريكية Futures without Violence ملساعدة الرياضيني الشباب عىل بناء 
عالقات محرتمة وغري عنيفة.

https://www.futureswithoutviolence.org/?s=coaching+boys+into+men :انظر

الخطة الدولية. )2015b(. تغيري العامل: الشباب وتشجيع املساواة بني الجنسني - دليل ملساعدة الشباب عىل مواجهة التمييز القائم عىل النوع االجتامعي يف 
املدارس. استناًدا إىل نهج »أبطال التغيري« الخاص بالنظراء، حيث تم تدريب الشباب الذكور )الذين ترتاوح أعامرهم بني 18-14( كعوامل تغيري للمساواة بني 

الجنسني يف مدارسهم ومجتمعاتهم.

مجلس السكان. 2010. مجموعة أدوات تصميم برنامج تتمحور حول البنات للفتيات املراهقات وبرمجة املساحات اآلمنة.

http://www.unicef.org/lifeskills/index_7262.html
https://www.futureswithoutviolence.org/?s=coaching+boys+into+men
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2.4 االستجابات: داخل املدارس 
وحولها

عندما يحدث العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املدرسة، ينبغي أن تكون هناك إجراءات وآليات واضحة وآمنة وسهلة املنال لإلبالغ عن 

الحوادث ومساعدة الضحايا وإحالة الحاالت إىل السلطات املختصة.

االسرتاتيجيات الرئيسية تشمل:

 توفري آليات إبالغ يسهل الوصول إليها وتكون حساسة لألطفال ورسية

 تقديم املشورة والدعم

 اإلحالة إىل تطبيق القانون وخدمات الرعاية الصحية.
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آليات اإلبالغ هي أنظمة متكن الضحايا /الشهود ومحاميهم من اإلبالغ عن الجرائم أو االنتهاكات.

تُعترب آليات اإلبالغ الرسية، والتي يسهل الوصول إليها، مهمة من حيث التعامل مع العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املدرسة حتى يتمكن 

جميع املتعلمني من اإلبالغ عن العنف واإلساءة بأمان، ويعرفون أنه سيكون هناك خدمات لدعمهم، إذا رغبوا يف ذلك.

تُعد آليات اإلبالغ عنرًصا حاساًم يف محاسبة مرتكبي العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املدرسة عىل أعاملهم والتأكد من أن مرتكب الجرمية 

ال يستطيع إلحاق رضر أكرب بالطالب أو املجتمع )الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، 2009(.

الصندوق 7: التحديات التي تواجه اإلبالغ عن العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية

حددت مراجعة لليونسكو حول العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املدارس يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ )اليونسكو، 2014( العديد من 
التحديات آلليات اإلبالغ:

عالقات القوة بني الذكور واإلناث، وكذلك بني األطفال واملعلمني	 

ينظر إىل العنف عىل أنه جزء “طبيعي” من الحياة املدرسية	 

 املعايري االجتامعية والثقافية املتأصلة بعمق والتي تتغاىض عن العنف أو تربره ميكن أن تعني أيًضا أن الشباب قد يواجهون صعوبة يف التعرف عىل 	 
اإلساءات البدنية والجنسية. قد تنظر الفتيات الصغريات بشكل خاص إىل االنتهاك العاطفي والتحكم يف السلوك كعالمات للحب

عدم وجود أنظمة لإلبالغ عن العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املدرسة - وغالبًا ما ال توجد آليات لإلبالغ	 

 الطالب ال يثقون بآليات اإلبالغ - خوفًأ من االنتقام أو اإليذاء أو وصمة العار أو العقاب أو السخرية ميكن أن يجعل اإلبالغ عن العنف املرتبط 	 
بالنوع االجتامعي املرتبط باملدرسة عملية محفوفة باملخاطر.

اإلنرتنت،  والتقارير عرب  الدردشة  الهاتفية، وغرف  املساعدة  ذلك خطوط  مبا يف  اإلبالغ،  آليات  من  مختلفة  ألنواع  الخيارات  من  العديد  هناك 

ومربعات “السعادة والحزن”، باإلضافة إىل نقاط االتصال املدرسية، مثل املدرسني. يجب أن تكون آليات اإلبالغ يف متناول جميع املتعلمني ويجب 

أن تأخذ بعني االعتبار الحواجز الخاصة التي قد يواجهها املتعلمون من ذوي االحتياجات الخاصة، أو الذين ينتمون إىل مجموعات األقليات أو 

املجموعات املوصومة بشدة - مثل األطفال اللذين ال تنطبق عليهم ثنائية الجنس - يف اإلبالغ عن العنف. بعض األسئلة الرئيسية التي يجب التفكري 

فيها عند اختيار آلية اإلبالغ األكرث مالءمة موضحة يف “اإلجراء العميل 13”.

آليات اإلبالغ
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اإلجراء العميل 13: كيفية تصميم آليات اإلبالغ عن العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املدرسة. 

االعتبارات الرئيسية

·��هل يدرك الطالب عملية التبليغ- هل يعرفون ما الذي سيحدث عندما يبلغون عن حادث عنف أو إساءة، وماذا ستكون الخطوات 
الالحقة؟

·��ما هي عملية التعامل مع تقارير حوادث العنف أو اإلساءات الخطرية التي تنتهك القوانني الوطنية أو املحلية؟

·��كيف يرتبط اإلبالغ بشبكات اإلحالة والدعم املحلية، مبا يف ذلك املجتمع ومن خالل الخدمات االجتامعية الرسمية؟

·��كيف ميكن متابعة التقارير بفعالية من خالل أنظمة الحامية الرسمية دون االنتقام؟

·��كيف ميكن آللية اإلبالغ أن تغذي أنشطة التوعية؟

·��كيف ميكن إرشاك الفتيات والفتيان يف تصميم وتنفيذ أنظمة اإلبالغ؟

·��هل من املفيد أن تكون آلية اإلبالغ مجهولة الهوية؟

·��إذا كانت آلية اإلبالغ مجهولة الهوية، فكيف تُقدم الدعم للفرد الذي يحتاجها؟

·��بالنسبة آلليات اإلبالغ التي تعتمد عىل املدرسة، كيف ميكنك التأكد من رسية النظام؟ عىل سبيل املثال، يف حالة استخدام الصناديق 
الربيدية، كيف ميكنك التأكد من أن الجاين ال يفتح الصندوق ويقرأ الرسالة؟

·�هل يوجد نظام إلدارة البيانات لرصد اتجاهات إعداد التقارير؟

·�ما هو الدور املالئم للقادة املحليني أو التقليديني أو الدينيني يف هذه العملية؟ هل تم استشارتهم بشكل كاف؟

أمثلة من البلدان تواجد آليات اإلبالغ عن العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املدرسة

كينيا: يف عام 2008، تم إنشاء خط هاتفي مجاين عىل مدار 24 ساعة وخط تواصل عىل شبكة اإلنرتنت لألطفال يف كينيا خط املساعدة الهاتفي
- خط مساعدة الطفل الوطني 116 )رقم الهاتف املكون من ثالثة أرقام هو مجاين وسهل الحفظ(. يقدم املستشارون 

املتطوعون املدربون خدمات الدعم واإلحالة لألطفال املعنيني حول اإلساءة الجنسية والبدنية والعاطفية واإلهامل، مبا يف 
ذلك العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي يف املدرسة. منذ البداية، كثريًا ما أبلغت الفتيات خط املساعدة بأنه نقد 

تعرضن لإليذاء الجنيس من ِقبَل معلميهن - مام أدى إىل فصل أكرث من 1000 معلم من وظائفهم بني عامي 2009 و2010. 
كام أنشأ خط املساعدة أيًضا خدمة التوعية يف املدارس لزيادة الوعي، مبا يف ذلك تدريب املعلمني والطالب. باإلضافة إىل 
ذلك، شاركت منظمة Childline مع لجنة خدمة املدرسني لتطوير قاعدة بيانات املعلمني الجناة الجنسيني لتتبع معلمي 

املدارس املسيئني يف كينيا )اليونيسف، 2011(.

غرف الدردشة والتقارير 
عرب اإلنرتنت

هولندا: Kindertelefoon هو خط مساعدة هولندي مجهول لألطفال دون سن 18 عاًما ملناقشة مجموعة من 
االهتاممات، ولكن األكرث شيوًعا هو العالقات الجنسية، والعالقات، والتنمر يف املدرسة، والحياة املنزلية. باإلضافة إىل خط 

هاتفي، ميكن لألطفال الدردشة مع متطوع ُمَدرَّب من Kindertelefoon عرب موقع الكرتوين يف محادثات تستمر ملدة 
تصل إىل 30 دقيقة. وجدت دراسة مقارنة أجراها Fukkink and Hermanns )2007( عن تأثري االتصال باملنظمة عرب 

الهاتف أو خدمة الدردشة الفورية الرسية بني شخصني أن األطفال الذين اتصلوا ب Kindertelefoon من كال الطريقتني 
قد شعروا بإحساس أعىل من السالمة الشخصية وانخفاض خطورة مشاكلهم. وجد مسح املتابعة أن تأثري االتصال بـ 

Kindertelefoon يستمر ملدة شهر عىل األقل بعد االتصال، عىل الرغم من أن التأثري ينخفض قلياًل بعد ذلك.

لبنان: خط املساعدة اإللكرتوين هو نظام لإلبالغ عرب اإلنرتنت يف لبنان ملساعدة األطفال عىل التواصل برسعة مع فريق 
من املهنيني. وهو يتألف من آلية اإلبالغ، والدعم التقني عرب اإلنرتنت، فضاًل عن اإلحاالت واالستشارات. مرشوع األمان 

اإللكرتوين هو عبارة عن تعاون بني منظمة الرؤية العاملية World Vision ومنظمة حامية )منظمة غري حكومية محلية( 
واملجلس األعىل للطفولة.
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“صناديق السعادة 
والحزن”

مالوي: كجزء من خطة “تعلم من دون خوف” يف مالوي، أدخل املرشوع مربعات »السعادة والحزن« لتحسني اإلبالغ عن 
إساءة معاملة األطفال والعنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي يف املدرسة يف املدارس املستهدفة. املربعات هي مكان 

مخصص لألطفال لإلبالغ بشكل مجهول عن حاالت اإلساءة والعنف القائم عىل النوع االجتامعي املدريس. وتشمل بعض 
القضايا التي ظهرت من خالل الصناديق التنمر، والعقاب البدين، والحرمان من الطعام، والعمل يف منازل املعلمني والسحر. 

وجد تقييم عام 2010 أن الصناديق كانت مبادرة مبتكرة وناجحة. من بني جميع أنشطة املرشوع، صنف املشاركون 
الصناديق عىل أعىل درجة. يعتقد كل من املدرسني واملتعلمني أن الصناديق متثل تدبريًا فعااًل لحامية األطفال، مام ميكن 

األطفال من اإلبالغ عن حاالت اإلساءة والعنف القائم عىل النوع االجتامعي املدريس. تم تقييم أعضاء اللجنة الذين يديرون 
التقارير بأنهم أحالوا القضايا إىل السلطات املختصة )مثل لجان الرشطة وحامية الطفل(. ومع ذلك، أوص التقييم بتحسني 

.)Alinane Consulting، 2010( مشاركة الفتيات يف فتح الصناديق

جمهورية الكونغو الدميقراطية: كجزء من مرشوع التواصل من أجل التغيري التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية معلمو التنسيق
)C-Change( واملرتبط بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املدارس )2012-2010( تم تدريب املدرسني ليكونوا مركز 
التنسيق تجاه الطالب لإلبالغ عن العنف القائم عىل النوع االجتامعي. وقد تم اختيار املدرسات الاليت عملن كمرشدات يف 
مرشوع سابق للوكالة األمريكية للتنمية الدولية. وبعد أن اشتىك الفتيان من أنهم شعروا بعدم االرتياح لإلبالغ عن خرباتهم 

عن العنف للمعلامت، شمل املرشوع كاًل من املعلمني واملعلامت يف كل مدرسة بصفتهم »املعلمون املنسقون”.

ينبغي وضع إجراءات قانونية واضحة إلعطاء الثقة ملن يبلغ عن الحوادث التي سيشاهدها النظام املتلقي. وقد أظهرت العديد من الدراسات 
أن الطالب نادًرا ما يبلغون عن العنف أو اإلساءة، ويرجع ذلك جزئيًا إىل أن التجربة تقول لهم إنه لن يتم اتخاذ أي إجراء، أو أنهم قد يواجهون 
تداعيات سلبية إذا حدث ذلك. عىل سبيل املثال، وجدت دراسة بحثية عرب البالد يف إفريقيا أن الفتيات عىل وجه الخصوص نادًرا ما يبلغن عن 

العنف. ويف موزمبيق، أبلغت 6 باملائة فقط من الفتيات الاليت تعرضن للعنف عن ذلك، وكانت األرقام أعىل قلياًل يف غانا )15 باملائة( وكينيا 
)35 باملائة( )Parkes and Heslop, 2011(. وباملثل، وجدت األبحاث يف تايالند أن املتعلمني من مثليي الجنس واملتحولني جنسيًا نادًرا ما 

يبلغون عن العنف، ويرجع ذلك جزئيًا إىل االفتقار إىل هياكل وسياسات فعالة لضامن سالمة الطالب الذين يُعتربون أو يُنظر إليهم عىل أنهم من 
.)UNESCO/Mahidol University/Plan International/Sida, 2014( ) .”املثليني، مام يعزز ثقافة “اخفاء املشكلة تحت السجادة

ميكن اإلبالغ عن اإلساءة املشتبه فيها لألطفال إما عىل أساس طوعي أو إلزامي مبوجب القانون. اإلبالغ اإللزامي عن العنف وإساءة املعاملة هو 
قضية مشحونة؛ يجب التفكري بعناية يف الحوافز للقيام بذلك والعقوبات لعدم القيام بذلك، مع الحفاظ عىل مصالح وحامية الطفل كمسألة 

محورية. ويف العديد من البلدان، يتم تقييم أداء املدارس ورؤساء املدارس بطريقة تجربهم عىل إخفاء املشاكل يف املدارس؛ ما يجعل تلك 

الحوافز بحاجة إىل املراجعة الدقيقة. باإلضافة إىل ذلك، فإن اإلبالغ عن الحاالت إىل الوالدين أمر صعب أيًضا، ويتطلب املعلمون والرؤساء 

الدعم للقيام بذلك بشكل جيد.

يف حالة العنف القائم علی النوع االجتماعي يف المدرسة، تقع عملیة تقدیم اإلرشاد والدعم العاطفي للضحایا /الناجین، أو الشھود أو الجناة یقع 
ضمن المصطلح الشامل لإلرشاد أو الدعم. ومع ذلك، فإن ملصطلح اإلرشاد معاين مختلفة يف سياقات ودول مختلفة. وتشري عادًة إىل نوع من 

العالج الحديث الذي يسمح للشخص بالتحدث عن مشاكله ومشاعره يف بيئة رسية.

يجب أن تكون آليات تقديم اإلرشاد واإلبالغ موثوقة ورسية ومراعية لألطفال والتي ميكن أن تكون سهلة الوصول وذات طابع خاص من أجل 

التصدي لحوادث العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املدرسة )اليونيسف، 2011(. يجب تقديم الدعم للضحايا /الناجيات من العنف، 

وكذلك إىل الشهود والجناة، ال سيام الطالب الذين ينبغي مساعدتهم للتغلب عىل املشاكل النفسية وغريها من املشاكل التي يواجهونها والتي 

تسبب سلوكهم العنيف. ومن املهم أيًضا إدراك أن املدرسني وموظفي املدرسة ميكن أن يكونوا ضحايا للعنف وسوء املعاملة يف املدارس.

هناك العديد من االسرتاتيجيات الوطنية املختلفة لتقديم اإلرشاد والدعم للضحايا/الناجني، بدًءا من تدريب املعلمني ليكونوا أول نقاط اتصال 

وتقديم املشورة )“األوصياء” أو “املَُوَجهني”(، إىل مستشاري التوجيه وتدريبهم، باإلضافة إىل تطوير نظم التطوع املجتمعي، ودعم األقران 

واإلرشاد. كام ذكر أعاله، من املهم النظر يف احتياجات املجموعات الخاصة، مثل األطفال ذوي اإلعاقة واألقليات والطالب املغايريين لثنائية 

الجنسني.

اإلرشاد والدعم
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أمثلة من البلدان - اسرتاتيجيات لتقديم  اإلرشاد ودعم الضحايا /الناجني

تدريب املعلمني كـ 
“أوصياء” أو “موِجهني”

تانزانيا: كجزء من »مرشوع الويص« يف 185 مدرسة ابتدائية، تم اختيار معلمة واحدة يف كل مدرسة من ِقبَل زمالئها لتكون 
»الويص«. وقد تم تدريبهن عىل القيام بدور استشاري للفتيات الاليت تعرضن للعنف القائم عىل النوع االجتامعي أو 

املضايقة الجنسية، وكذلك لإلبالغ عن حاالت االغتصاب إىل مجالس املدارس واملحاكم وسلطات املقاطعات. وقد وجد تقييم 
التأثري بني 40 مدرسة مع وصية و22 مدرسة مراقبة:

استشارة ثالث من أصل خمس فتيات )61 باملائة( لألوصياء خالل السنة األوىل

قالت أكرث من نصف الفتيات )52 باملائة( من الفتيات يف املدارس التي لديها وصية إنهن سيبلغن عن التحرش الجنيس الذي 
يقرتفه مدرس، مقارنًة بـ )بصفر باملائة( يف مدارس املراقبة

زاد الربنامج من الوعي باإلساءة الجنسية من ِقبَل املدرسني لدى الطالبات، ومن املحتمل أن تكون الدعاية السلبية لالتهام 
بالتعدي مبثابة رادع ملعلمني أخرين )قامت السلطات التعليمية بإبعاد اثنني من املعلمني عىل األقل متهمني باغتصاب 

.)Mgalla et al, 1998( )الطالب

جامايكا: يتم تدريب املستشارين اإلرشاديني يف جامايكا عىل تقديم املشورة إىل الطالب الذين يعانون من مشاكل شخصية مستشارو املدارس
)مبا يف ذلك العنف(، ولكن لديهم أيًضا مسؤوليات أوسع تشمل توفري التوجيه املهني واألكادميي. يتمتع مستشارو التوجيه 

مبكانة جيدة للعب دور رئييس يف االستجابة للعنف القائم عىل النوع االجتامعي املرتبط باملدرسة يف جامايكا. ومع ذلك، 
أشار تقرير صدر عام 2005 عن برنامج مدارس جامايكا اآلمنة إىل أن املستشارين مثقلون بالواجبات التعليمية واإلدارية، 

وأوص بأن املستشارين قد زادوا من الحصول عىل التدريب أثناء الخدمة. وتشمل التطورات األخرية يف رابطة جامايكا 
ملستشاري التوجيه تطوير وإصدار شهادات معتمدة وقواعد أخالقيات عاملية ملرشدي التوجيه.

الواليات املتحدة األمريكية: ُجرب نهٌج يف تأديب األطفال املضطربني والعنيفني يف املدارس - يُعرف باسم »الحلول التعاونية 
واالستباقية« ويُروج لها من ِقبَل منظمة Lives in the Balance غري الربحية - يف املدارس يف الواليات املتحدة. كانت 
النتائج األولية واعدة للغاية حيث أبلغت املدارس عن انخفاض بنسبة 80 باملائة يف حاالت اإليقاف واإلحالة التأديبية 

وحوادث العدوان األقران )Reynolds, 2015(. يضع هذا النهج املستشارين يف املدارس الذين يعملون بشكل وثيق مع 
األطفال األكرث عدوانية وإعاقة، ووضع اسرتاتيجيات تعمل بشكل أفضل من العقوبات التقليدية يف تلبية احتياجات الطفل 

وإحداث تغيري حقيقي للسلوك.

متطوعني من املجتمع 
املحيل

غانا ومالوي: من خالل الربنامج التدريبي Doorways، ُدرب املتطوعون املجتمعيون املوثوق فيهم للعمل كمستشارين 
لربنامج الواليات املتحدة للتطوير اآلمن للمدارس الدولية. وكان من بني هؤالء املتطوعني قادة القرى وموظفي املدارس 

واألفراد املوثوق بهم من رابطات اآلباء واملدرسني أو اللجان املجتمعية. وُدرب املستشارون املجتمعيون عىل مهارات 
االستامع األساسية، وحقوق األطفال ومسئولياتهم وطرق منع حوادث العنف القائم عىل النوع االجتامعي املتعلقة باملدرسة 

واالستجابة لها واإلبالغ عنها. كام ُدرب املستشارون عىل توفري الدعم املالئم للطالب برسية وتقديم التقارير بشكل صحيح 
وإحالة الطالب إىل مقدمي الخدمات. باإلضافة إىل ذلك، تم توفري الدعم الفني املستمر والرصد من ِقبَل منسقي اإلرشاد يف 
املقاطعات. تم توفري التدريب التنشيطي بسبب تعقيد مفاهيم العنف القائم عىل النوع االجتامعي. تم تدريب ما يعادل 

120 مستشار اجتامعي يف 30 مدرسة، حيث بلغ عددهم 30،000 طالب عىل مدى فرتة الربنامج. خالل التقييم النهايئ، 
أعرب الطالب )وخاصة الفتيات( عن أن خدمات املشورة قد ساعدتهم. وقال الكثريون إنهم شعروا باالرتباك والخوف 

واالرتباك بشأن العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املدرسة. كام أعرب موظفو التعليم االبتدايئ واملدرسون الرئيسيون 
عن تقديرهم للطريقة التي يساعد بها املستشارون األطفال الضحايا، ولكنهم يتعاملون أيًضا مع قضايا إدارة الرصاع 

.)DevTech, 2008 and 2005( والغضب
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اليابان: يف اليابان، غالبًا ما ينطوي العنف القائم عىل النوع االجتامعي املرتبط باملدرسة عىل نوع من التنمر يعرف باسم دعم األقران واملشورة
ijime - اإلقصاء االجتامعي للتالميذ من ِقبَل مجموعات كبرية. يف هذا السياق، يُنظر إىل دعم األقران وتقديم املشورة عىل 

أنه وسيلة فعالة بشكل خاص للتعامل مع ijime. تم استخدام أشكال مختلفة من دعم الزمالء يف اليابان، مبا يف ذلك:

جميع التالميذ يتلقون تدريبًا يف املهارات االجتامعية، ولكن ال توجد غرفة أو أنشطة رسمية·�

جميع التالميذ يتلقون تدريبًا، ويتعلم التالميذ األكرب سًنا كيفية دعم الشباب األصغر سًنا، وال سيام الذين ينتقلون من ·�
املدرسة االبتدائية إىل املدرسة اإلعدادية.

أشكااًل مجهولة من دعم األقران، مبا يف ذلك دعم التالميذ عرب نظام بريد إلكرتوين مجهول. كام تُستخدم يف بعض املدارس 
طريقة توزيع األسئلة واألجوبة، حيث يَُقَدم الطالب دون ذكر اسامئهم مشكالت يف صندوق وبعدها يقوم األقران بتقديم 

.)James, 2011; Toda, 2005( حلول ممكنة من خالل نرشات أو نرشات إخبارية مكتوبة، تكون متاحة لجميع األطفال

اإلحالة إىل خدمات 
اإلرشاد النفيس خارج 

املدرسة

سرياليون: تعمل املنظمة الخريية Concern حاليًا يف سرياليون مع لجنة اإلنقاذ الدولية ومنظمة أطباء بال حدود لتوفري 
التدريب عىل تقديم املشورة بشأن االغتصاب ودعم نظام االستجابة لحاالت العنف القائم عىل النوع االجتامعي الذي يركز 
عىل الناجيات. يف الوقت الحايل، يتعني عىل الفتيات تكرار قصصهن عدة مرات، بتفاصيل ال داعي لها، ميكن أن تكون ضارة 
ومعاودة للعالج. كجزء من مرشوع العمل املنسق للحامية والتمكني )CAPE(، يهدف هذا النشاط إىل تبسيط عدد األفراد 

الذين يرون أنَّ دورهم يف أخذ معلومات عن تاريخ الناجني وتقديم املشورة، وتحسني جودة االستشارات املقدمة. تتمثل 
األهداف الرئيسية لهذا التدريب يف ضابط الصحة العقلية يف املنطقة، وأي “مستشارين” أخرين يتم تعيينهم ذاتيًا يف كثري 
من األحيان ويقومون بدور نشط يف االستجابة للحاالت، وكذلك النساء الاليت تم تحديدهن عىل أنهن ميتلكن القدرة عىل 

لعب هذا الدور.

اإلجراء العميل 14: كيفية تقديم املشورة املتعلقة بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي املدريس ودعم 

الضحية /الناجية، قامئة مرجعية توضيحية

·�يجري توفري مساحة مناسبة للطالب ملناقشة العنف القائم عىل النوع االجتامعي املدريس بطريقة آمنة البيئة
ورسية

·��لدى املستشارين الوقت املخصص يف اليوم الدرايس. وإذا تم توفري املشورة من ِقبَل املعلمني، يجب عىل املوارد
املسؤولني التأكد من تخفيف العبء التدرييس لهم، للسامح لهم بالوقت الالزم لواجبات االستشارات ويجب 

أن يتلقى املستشارون التدريب املناسب.

·�يعرف الطالب كيفية الوصول إىل خدمات املشورة وخدمات دعم الضحايا/الناجياتالوعي والثقة

·�يثق الطالب بأن الخدمة رسية

االستجابة والدعم 

واإلحالة

·��يتمتع املستشارون مبهارات كافية يف مجال االستشارات، مبا يف ذلك معرفة إجراءات اإلبالغ وكيفية االستجابة 
النتهاكات القوانني املحلية والوطنية

·�يعرف املستشارون كيف ومتى يتم إحالة الطالب إىل األشخاص والخدمات املناسبة

·�توجد بروتوكوالت للتصدي للمخاوف املتعلقة بالطفل أو بصحة الشاب العقلية و/أو سالمتهإدارة املخاطر

·�توجد سياسات/إجراءات للمساعدة يف إدارة أي شكاوى أو ادعاءات يقدمها الطالب للوصول إىل الخدمة

أشياء أخرى للنظر 

فيها

·�كم عدد الجلسات التي ستُتاح لطالب واحد - هل هي جلسات مفتوحة؟

·�كيف يتم تحديد أولويات الطالب يف حالة وجود قامئة انتظار؟

·��هل الخدمة مفتوحة ملوظفي املدرسة واملعلمني الذين عانوا من العنف القائم عىل النوع االجتامعي 
املدريس؟

·��هل الخدمة متاحة فقط للطالب الذين عانوا من العنف القائم عىل النوع االجتامعي املدريس، أم أيًضا 
ألولئك الذين قاموا به أو شهدوه؟

·�كيف يتم دعم الطالب خالل اإلجازات؟

)2009a( املصدر: مقتبس من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
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غالبًا ما يحتاج الطالب أو املدرسون أو أعضاء هيئة التدريس الذين عانوا من العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املدارس إىل نطاق واسع من 
الدعم. هياكل اإلحالة هي األنظمة والشبكات لتوجيه أو إحالة األشخاص إىل املساعدة ذات الصلة من قطاعات الصحة والقطاعات النفسية - 

االجتامعية، والحامية، وإنفاذ القانون والعدالة.

يجب أن تكون هياكل اإلحالة يف مكانها بحيث يَُوَجه الضحايا/الناجني من العنف القائم عىل النوع االجتامعي املدريس أو إحالتهم إىل الخدمات 
التي يحتاجونها، مثل العالج الطبي والخدمات، وإنفاذ القانون، وحامية الطفل، والدعم العاطفي واملشورة، وغريها من الخدمات ذات الصلة.

املحلية  القوانني  التقارير واإلحالة يف مجتمعاتها وكذلك كيفية االستجابة النتهاكات  املدارس ما هي إجراءات وشبكات إعداد  يجب أن تعرف 
والوطنية. عىل وجه الخصوص، ويجب أن تعلم جميع املدارس:

·�ما هي القوانني التي تحمي طالبًا أو معلاًم أو عضًوا يف طاقم املدرسة من العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املدرسة

·�كيف تحمي مدونة السلوك الطالب أو املدرس أو عضو هيئة التدريس من العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املدرسة

·��ما هي الخدمات واملنظامت املحلية املوجودة والتي ميكن للضحايا/الناجيات من العنف القائم علی النوع االجتماعي يف املدرسة إحالتهن إليها 
لتلقي الدعم اإلضايف.

اإلجراء العميل 15: كيفية إحالة حاالت العنف القائم عىل النوع االجتامعي املدريس واإلبالغ عنها - 
اعتبارات رئيسية

يجب أن تتوافر للمدارس املعلومات والتدريب الالزمني للتمكن من اإلجابة عىل األسئلة التالية:

اإلحالة:

� ما هي أنظمة اإلحالة املعمول بها لتوجيه الطالب أو إحالتهم إىل الخدمات التي يحتاجونها، مثل الدعم العاطفي واالستشارة والعالج ·
الطبي؟

�  هل يتم تحديد احتياجات ومصالح الضحية/الناجية يف املقام األول خالل العملية؟ عىل سبيل املثال، هل لدى الفتيات رفيقات من ·
النساء أثناء الزيارات الطبية والقانونية )دور املدرسة واألرسة(؟

� هل أنظمة اإلحالة رسية؟·

�  ما هي القدرات ونقاط القوة/الضعف يف خيارات اإلحالة املختلفة - عىل سبيل املثال، هل متتلك العيادة أو العامل الصحي سمعة ·
كونها مراعية للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املدرسة أكرث من غريها؟

التقارير:

� متى يقوم القانون بإلزام املدرس باإلبالغ عن العنف القائم عىل النوع االجتامعي املدريس إىل نظام املدرسة؟·

� �متى يكون املعلم الرئييس أو هيئة اإلدارة أو أي مسؤول اتصال مسؤول أخر مطلوبًا قانونًا لإلبالغ عن العنف القائم عىل النوع ·
االجتامعي املدريس إىل الرشطة؟

� �ما هي إجراءات اإلبالغ عن االغتصاب؟ هل لدى موظفي الرشطة واملستشفيات بروتوكول لإلبالغ عن العنف القائم عىل النوع ·
االجتامعي؟

� ما هو توقيت اإلبالغ عن اعتداء جنيس؟·

� إىل من تقدم املدرسة تقريرًا ينتهك مدونة قواعد السلوك للمدرسني؟·

� هل هناك محام شاب أو خبري يف شؤون الشباب أو مدعي عام مدريس يف إطار النظام القضايئ؟·

� ما هي أنواع الحامية التي يتم تقدميها إىل الشخص الَُمِبلغ )مثل الرسية والحامية من االنتقام وما إىل ذلك؟( وإىل الضحية؟·

� ما هو التوقيت إلبالغ حادث العنف القائم عىل النوع االجتامعي املدريس من أي نوع؟·

� ما هو دور النظام القانوين التقليدي يف اإلبالغ؟·

املصدر: مقتبس من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )2009أ(

هياكل اإلحالة 
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من املهم أيًضا إجراء تحليل سياقي لفهم هياكل اإلحالة غري الرسمية التي ميكن للمجتمعات استخدامها، باإلضافة إىل مسار اإلحالة الرسمي. 
توصلت دراسة لـ Concern Worldwide حول املسارات الرسمية/غري الرسمية ومقدمي الخدمات الذين كانوا ببلغون عن حوادث العنف 

القائم عىل النوع االجتامعي )والذي يشمل البيئة املدرسية( يف ليبرييا إىل وجود احتياج إىل املزيد من العمل لتثقيف الناس حول الخطوات التي 
يجب اتخاذها يف حاالت العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املدرسة عىل الرغم من وجود أربع خطوات يف مسار اإلحالة الرسمي للحكومة 

.)Dunne, 2011( كان األشخاص يستخدمون 27 خطوة يف مسار غري رسمي ،)مستشفى، رشطة، مستشار، محكمة(

 ■ الشكل 10: مثال ملسار إحالة رسمي وغري رسمي تم تحديده يف دراسة عن العنف القائم عىل النوع االجتامعي املرتكب يف املدارس يف ليبرييا

Dunne )2011  املصدر: مقتبس من(

العائلة املعايريالناجي

كبار السن

فقط إذا كانت القضية االغتصاب ستذهب إىل أبعد من ذلك

رئيس البلدة

ينصح هنا بتقديم االتهام )الدعوى(

إذا كان العنف منزيل- ميكن حل املشكلة هنا

كلمة صاحب أعىل منصبكلمة الرئيس

النساء املسنات

عيادة صحية

 تقديم العالج إذا لزم األمر ميكن

ميكن ملدير التمريض تقديم األدلة يف املحكمة 

 املرشف

 عىل املدير

DEO

CEO

PTA

القيود

UNOFFICIAL REFERRAL PATHWAY OFFICIAL REFERRAL PATHWAY

املستشفى

الرشطة

املستشار

املحكمة
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أمثلة من البلدان - برنامج اإلحالة، مرشوع منع العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املدارس مرشوع 
C-Change بالتعاون مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، جمهورية الكونغو الدميقراطية

)القانونية  املناسبة  الخدمات  إىل  وإحالتهم  العنف  من  يعانون  الذين  الطالب  ملساعدة  مستجيب  كأول  مدرسة  كل  يف  املركزيني  املعلمني  تدريب  تم 
والقضائية والصحية والنفسية-االجتامعية(، كجزء من برنامج C-Change التابع لوكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية، مرشوع العنف القائم عىل النوع 
االجتامعي يف املدرسة يف مقاطعة كاتانغا، جمهورية الكونغو الدميقراطية )2012-2010(. وأظهر التقرير النهايئ للمرشوع )C-Change, 2013( أنه قبل 
بدء املرشوع، مل يكن هناك سوى شخص واحد من كل أربعة مدارس لديه شخص محدد مسؤول عن العنف القائم عىل النوع االجتامعي واإلحالة. وبعد 
انتهاء املرشوع، كان لدى جميع املدارس املستهدفة وعددها 31 مدرسة معلمة واحدة وأستاذ واحد عىل األقل مبثابة »معلم/ـة مركزي/ـة بالعنف القائم 
عىل النوع االجتامعي يف املدارس«. وقد أنتج برنامج C-Change أيًضا مخططًا مرئيًا لكل فصل درايس، مع معلومات اتصال خاصة باملكان للضحايا أو 
لشهود العيان عىل العنف القائم عىل النوع االجتامعي املدريس من أجل طلب املساعدة، مبا يف ذلك معلومات عن املدرس املسؤول عن العنف القائم عىل 

النوع االجتامعي يف املدرسة، وكذلك الخدمات املتاحة )املشورة النفسية-االجتامعية والخدمات الطبية والقضائية(. 

Leach )2013  :املصدر

املزيد من املراجع حول االستجابة داخل املدارس وحولها

االستشارة والدعم

النوع  عىل  القائم  العنف  من  الوقاية  حول  املجتمعي  املستشار  تدريب  دليل   Doorways II: 2009a الدولية.  للتنمية  األمريكية  الوكالة 
التدريبي كجزء من برنامج  الدليل  الدولية. تم إعداد هذا  للتنمية  الوكالة األمريكية  العاصمة،  االجتامعي يف املدرسة واالستجابة له. واشنطن 
املجتمع كمستشارين  أعضاء  تدريب  إىل  الدولية. ويهدف  للتنمية  األمريكية  الوكالة  املمول من  اآلمنة  املدارس  لربنامج   Doorways التدريب 
النوع االجتامعي يف املدرسة والتصدي له من خالل توجيههم إىل مهارات االستامع األساسية وإجراءات  القائم عىل  العنف  للمساعدة يف منع 

االستجابة.

(
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2.5 الرشاكات: التعاون مع أصحاب 
املصلحة الرئيسيني وإرشاكهم

تتطلب معالجة قضية معقدة مثل العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية طريقة من شأنها إحداث تغيري مستدام، وذلك 

من خالل استجابة شاملة ومراعية للسياق تضم العديد من أصحاب املصلحة املتنوعني. هناك حاجة إىل التنسيق عرب جميع املستويات لفهم 

وجهات نظر أصحاب املصلحة املختلفني، وذلك من ناحية ما يقيدهم وميكنهم من الترصف، وما الدعم والتدريب واملوارد التي يحتاجون إليها.

يجب أن يكون أصحاب املصلحة الرئيسيون رشكاء يف إنهاء العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية، وذلك من خالل:

 التنسيق /التعاون مع القطاعات األخرى

 الرشاكات مع نقابات املعلمني 

 حشد املجتمعات املحلية )التعبئة املجتمعية(

 مشاركة العائلة 

 قيادة الشباب ومشاركتهم
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تعود جذور العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية إىل عوامل هيكلية واجتامعية وثقافية معقدة، مثل املعايري االجتامعية 
والثقافية، وعدم املساواة بني الجنسني وديناميكيات السلطة. وتتطلب الجهود املبذولة ملنعها واالستجابة لها نهجا شاماًل متعدد القطاعات مع 
قطاع التعليم والذي يعمل بالتعاون مع قطاعات أخرى، مثل الصحة والخدمات االجتامعية، وإنفاذ القانون، والجهاز القضايئ، وقوات األمن أو 

الجيش، ووزارات شؤون النوع االجتامعي /النسائية وهيئات حامية الطفل

 ■  الشكل 11: مثال ملجموعة الرشكاء املشاركني يف االستجابة ضد العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية بقيادة قطاع التعليم 

الصحة
وسائل النقل 

والتخطيط الحرضي

الشباب 
والرياضة

القضايا 
النسائية أو 

الخاصة بالنوع 
االجتامعي

حامية الطفلاألمان

القانون /
العدالة

الخدمات 
االجتامعية 

)عىل سبيل املثال 
الرفاه، السكن(

التعليم

مالحظة: ميكن أن تكون لهذه القطاعات أسامء مختلفة يف بلدان مختلفة

ميكن معالجة العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية من خالل نهج متعدد القطاعات ينطوي عىل التنسيق مع مختلف 
القطاعات املختلفة عرب جداول زمنية متعددة وعىل مستويات متعددة. ويشمل التعاون بني الوزارات عىل املستوى الوطني حول اإلطار 

القانوين/السيايس العام، ويشمل كذلك التنسيق يف »الوسط السميك« - املستوى املتوسط بني املستوى الوطني )املستوى السيايس( واملستوى 
املدريس، مبا يف ذلك مدراء املدارس واملوظفني اإلقليميني أو املحليني ونقابات املعلمني وغريها من هيئات التنظيم املدريس )مثل رابطة مديري 

املدارس(.

لدى معظم البلدان فرق/لجان عمل مشرتكة بني الوزارات حول العنف ضد املرأة أو العنف ضد النساء واألطفال عىل املستوى الوطني. من 
املهم أن تشارك وزارة التعليم يف هذه اآللية من أجل االستمرارية واملشاركة عرب التخصصات.

التنسيق والتعاون مع القطاعات األخرى
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      أمثلة من البلدان - التنسيق مع القطاعات األخرى فيام يتعلق بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية 

بريو: منذ عام 2013، تقوم وزارة التعليم بتنسيق إطار سياسة التعليم الوطنية ملكافحة العنف املدريس. حيث تعمل عىل تطوير أطر السياسات
سياسة )“مدرسة صديقة”(.

عىل مستوى الوزارات املتعددة وتركز بوضوح عىل بناء نهج ذو طابع مؤسيس، عىل صعيد املنظومة ملنع العنف القائم عىل 
.)2013 ,Varela et al( النوع االجتامعي يف البيئة املدرسة

فرق ولجان عمل 
مشرتكة بني الوزارات 

جزر البهاما: يف عام 2013، عينت حكومة جزر البهاما فرقة عمل وطنية إلنهاء العنف القائم عىل النوع االجتامعي. وتضمنت 
فرقة العمل نهًجا منسًقا بني مختلف الوزارات، مبا يف ذلك وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا. وشملت الوزارات األخرى 

الخدمات االجتامعية والتجديد الحرضي واملدعي العام واألمن الوطني والرشطة واألرس واألطفال وحامية الطفل والشباب 
والرياضة والثقافة والصحة وشئون املرأة، وكذلك املنظامت غري الحكومية مثل جيش الخالص ومركز جزر البهاما لألزمات 

واملجلس املسيحي لجزر البهاما. وباإلضافة إىل ذلك، تم تعيني لجنة وزارية للرقابة عىل فرقة العمل الوطنية، وتشمل وزير 
التعليم والعلوم والتكنولوجيا. وتتوىل فرقة العمل الرفيعة املستوى مسؤولية تبادل املعلومات وتقديم التوصيات بشأن 

املامرسات والسياسات والربوتوكوالت. هذا باإلضافة إىل تطوير استجابة وطنية فعالة وشاملة ومنسقة عىل مستوى النظام، 
فضال عن املستوى املتكامل إلدارة القضايا، حيث من شأنه أن يساعد عىل تسهيل التواصل بني الوزارات واإلدارات واملنظامت 

.)Maura، 2013( غري الحكومية العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي

اتفاقات ثنائية أو بني 
الوزارات

غواتيامال: تتضمن الخطة الوطنية للعمل االسرتاتيجي للفرتة 2007 - 2017 دلياًل ملنع التحرش يف املدارس وحملة للتوعية 
واإلعالم بشأن التحرش يف املدارس، مستمدة من اتفاق ثنايئ وزاري )الصحة والتعليم(. يف عام 2013، أكدت وزارتا الصحة 
والتعليم التزامهام بالعمل مًعا عىل تصميم وتنفيذ برنامج شامل للتثقيف الجنيس للشباب يف تسع مناطق من من البالد 

)Hunt et al, 2014; UNICEF, 2014a(

تبادل املعلومات 
بصورة منتظمة

 إنجلرتا: يعمل برنامج الشباب )املمول من وزارة التعليم( عىل الجمع فيام بني الوكاالت املحلية لتبادل املعلومات بني 
الخدمات املحلية. حيث تناقش االجتامعات املحلية املنتظمة لوكاالت الخدمة، الحاالت الفردية للشباب الذين يحتاجون إىل 

دعم وتطوير خطة سالمة منسقة ومركزة عىل املخاطر لدعمهم.

الرصد والتقييم
ساحل العاج )كوت ديفوار(: وضعت وزارة التعليم الوطني والتعليم التقني إطاًرا لتنسيق ورصد اسرتاتيجيات حامية الطفل 

كجزء من سياسة وطنية شاملة لعدة قطاعات بشأن حامية األطفال والتي أُدخلت يف عام 2012 )اليونسكو/مبادرة األمم 
املتحدة لتعليم الفتيات 2015(.

الفلبني: دعت وزارة التعليم القطاعات األخرى إىل تقديم مدخالت بشأن تطوير املناهج الدراسية )بدًءا من الحضانة حتى تصميم املنهج
الثانوية( لدمج االستغالل الجنيس لألطفال يف إطار العنف القائم عىل النوع االجتامعي وربط األطفال بالصحة الجنسية 

واإلنجابية وخدمات العنف القائم عىل النوع االجتامعي. وميكن يف صميم هذا األمر مشاركة لجنة وطنية ومجموعة الدعوة 
-اللجنة التوجيهية الوطنية -التي شكلتها منظامت تنظيم األرسة يف الفلبني ووزارة الصحة )اليونسكو، 2014(.



البيئة املدرسية التوجيهات العاملية بشأن التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف 

القسم الثاين2.5    رشاكات: التعاون مع أصحاب املصلحة الرئيسيني وإرشاكهم 

ت
كا

رشا

85

متثل نقابات املعلمني مجموعة من املعلمني كموظفني. عىل هذا النحو، حيث أن لديهم رشعية قوية بني املعلمني ويقومون بلعب دور رئييس يف 
وضع معايري ومدونات قواعد السلوك واملامرسة، إضافة إىل رشوط توظيف املعلمني.   

مثال من البلدان: نقابات املعلمني يف ماليزيا تعمل عىل تصميم خطة عمل بشأن العنف القائم عىل 
النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية

يف عام 2014، اجتمعت نقابات املعلمني من منطقتي ساراواك وصباح يف ماليزيا يف ورشة عمل ملدة ثالثة أيام. وطوروا خاللها خطة عمل 
مشرتكة ملعالجة العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية، حيث شمل ذلك القيام بحملة، بعد مخاوف من عدم وجود زخم 
وقبول سيايس للقضية. والحظ املشاركون أن الجناة ال يُعاقَبُون عىل النحو الدائم، وميكن أن تُنقل الضحايا إىل مكان أخر أو مدرسة أخرى 

.)2014a ،التعليم الدويل(

يف الوقت الذي يلعب فيه املعلمون دوًرا رئيسيًا يف منع العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية واالستجابة ضده، ميكن لنقابات املعلمني دعم 

أعضائها للحصول عىل التدريب والدعم املناسبني يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية، إضافة إىل زيادة الوعي حول العنف القائم 

عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية، ومدونات قواعد السلوك ومامرسات التأديب اإليجابية، والقيام بأنشطة الدعوة عىل مستوى السياسة الوطنية.

كام يتعرض املعلمون للعنف واالعتداء القائم عىل النوع االجتامعي ضمن إطار التعليم - وهي قضية غالبًا ما يجري إغفالها. وقد وجدت األبحاث يف مجال 

)McAslan Fraser, 2012( العنف ضد املعلمني أن املدرسات اإلناث األصغر سًنا وذوات الخربة الحديثة هن األكرث عرضة لهذا الخطر

وقد وجدت العديد من الدراسات أن املواقف واألمناط السلوكية التعسفية بشأن العنف ضد النساء واألطفال غالبًا ما يتم تعلمها يف مؤسسات تدريب 

املعلمني )Bakari and Leach, 2007(. ويف العديد من السياقات، أظهرت األبحاث أن املدرسني أنفسهم هم مرتكبو العنف القائم عىل النوع االجتامعي 

يف البيئة املدرسية ) Devries et al, 2015; Parkes and Heslop, 2011( ، لذا فإن تغيري سلوكياتهم وتحسني آليات اإلرشاف عىل املعلمني يُعد أمرًا حاساًم 

لخفض ومنع العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية.

لذلك ، تعترب نقابات املعلمني من أهم الرشكاء الرئيسيني يف تغيري سلوكيات وتجارب املعلمني  ويف النظر إىل نظام التعليم األوسع نطاقًا لتعزيز الدعم 

والقدرات واالستعداد ملعالجة هذا العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية. ومع تزايد الضغط عىل املعلمني يف جميع أنحاء العامل لقياس 

مدى التقدم يف إطار أضيق وبطرق أكرث محدودية، مثل النتائج التي تحققها عملية االلتحاق أو الحضور أو التعلم، يشري املعلمون إىل أنه ميكن التضحية 

برفاهية املتعلمني وتطويرهم عىل نطاق أوسع. )برنامج األمم املتحدة املشرتك املعني بفريوس نقص املناعة، فريق عمل املناعة املكتسبة، 2015(. إن العمل 

مع نقابات املعلمني ميكن أن يساعد أنظمة التعليم عىل تفويض املعلمني للعمل عىل هذه املهمة من أجل تحسني الرعاية والسالمة االجتامعية والعاطفية 

للطالب وخلق بيئة تعلم أكرث أمانًا لتحقيق هذه الغاية.

ينبغي إرشاك نقابات املعلمني يف رفع مستوى الوعي بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية بني أفرادها، وإنتاج األدوات واملواد وتدريب 

املعلمني. حيث وجدت دراسة استقصائية عن نقابات املعلمني التابعة ملنظمة التعليم الدولية )وهي اتحاد يضم أكرث من 400 جمعية ونقابة للمعلمني يف 

جميع أنحاء العامل( أن حوايل نصف املستجيبني من أصل 125 فقط من مناطق مختلفة كانوا مشرتكني بالفعل يف هذه األنواع من مبادرات برنامج )العنف 

القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية( )التعليم الدويل، 2014(. كام اقرتح املعلمون أن وزارات التعليم ميكن أن تفعل املزيد لدعمها يف معالجة 

العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية. فعىل سبيل املثال، ميكنهم، توفري تدريب أفضل ومزيد من التدريب، واإلرشاد املهني، وموارد أكرث قوة 

للمعلمني، باإلضافة إىل مدونة قواعد السلوك واألخالق مكتوبة وواضحة فيام يتعلق بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية. وذهب البعض 

إىل أبعد من ذلك لطلب إصالحات قانونية وتحسينات يف البنية التحتية والحصول عىل خدمات أخرى، مثل الدعم النفيس االجتامعي )برنامج األمم املتحدة 

املشرتك املعني بفريوس نقص املناعة ، فريق عمل املناعة املكتسبة، 2015(.

الرشاكات مع نقابات املعلمني
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اإلجراء العميل 16: ما الذي ميكن أن تفعله نقابات التعليم ملعالجة العنف القائم عىل النوع 
االجتامعي يف البيئة املدرسية 

يف نوفمرب 2013، عقدت مبادرة تعليم البنات التابعة لألمم املتحدة ومنظمة التعليم الدولية ورشة عمل مشرتكة الستكشاف كيفية دعم املعلمني 
لالضطالع بدور قيادي يف معالجة العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية. بعض األفكار حول اإلجراءات املحددة التي ميكن أن يتخذها 

املعلمون تشمل: 

·�تعيني املعلمني كقادة رئيسيني و »يف مقعد القيادة« تجاه وإزاء اإلجراءات الرامية ملنع وإنهاء العنف القائم عىل النوع االجتامعي 

·� توقيع املعلمني عىل ترصيح/تعهد/وعد/قسم

·�وضع رمز أو شعار أو راية للمدرسة إلظهار أن »هذا الفصل خايل من العنف/هذه املدرسة خالية من العنف

·�� تطوير مجموعات مؤلفة من أدوات وخطط تدريسية ومعاهد صيفية ملساعدة املعلمني عىل بناء املهارات يف منع العنف القائم عىل 
النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية

·�ضامن إرشاك اثنني من املعلمني عىل األقل لكل مدرسة يف الدعم املتبادل

·��االعرتاف العام وحمالت العودة إىل املدارس واملسابقات التي بدورها تعرتف بالدور القيادي للمعلمني واملدارس واملجتمعات.

 املصدر: مقتبس من مبادرة األمم املتحدة لتعليم البنات 2013

الصندوق 8: التوصيات املقدمة إىل ومن نقابات املعلمني بشأن العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية

يف مؤمتر املرأة العاملي ملنظمة التعليم الدولية لعام 2014، كانت قضية العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية عىل رأس 
جدول األعامل، مع توصيات املؤمتر الرئيسية التالية: 

·��يجب تجديد وتحديث إعالن منظمة التعليم الدولية املتعلق باألخالقيات املهنية ليشمل اإلشارة إىل العنف الهيكيل والجنيس داخل 
املدارس؛ يجب أن يكون اإلعالن متاًحا ويف متناول جميع املعلمني

·��يجب عىل املنظامت األعضاء يف منظمة التعليم الدولية أن تنادي مبواجهة ومعالجة العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املناهج 
الدراسية الوطنية.

·��ينبغي أن تجري منظمة التعليم الدولية بحوثًا بشأن معدل انتشار العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية وأشكاله 
إضافة إىل دور املعلمني يف مكافحة العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية يف جميع املناطق؛ يجب أن يشمل البحث 
أيًضا أفضل املامرسات الحالية لنقابة التعليم فيام يتعلق بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية وينبغي أن يتم نرش 

أمثلة عىل املامرسات واملبادرات املحلية واملجتمعية الناجحة لضامن بقاء الفتيات يف املدرسة

املصدر: مقتبس من منظمة التعليم الدولية )2014ب(

انظر القسم الخاص باملصادر اإلضافية ملزيد من املعلومات واألدوات عن الرشاكات مع نقابات املعلمني

  حشد املجتمع املحيل

يساعد العمل مع املجتمعات املحلية بشأن العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية عىل زيادة الوعي و »كرس الصمت« حول 

هذه القضية، باإلضافة إىل توفري منصة تعبئة مهمة ملبادرات الدعوة. حيث أن توعية الناس وتعبئتهم ودعوتهم لها أهمية بالغة يف تحدي 

وتحويل األعراف االجتامعية التي تعزز العنف أو تتسامح معه. وتدعم الربمجة القامئة عىل املجتمع، عملية املشاركة مع مجموعة أوسع من 

أصحاب املصلحة ذوي الصلة وذات التأثري يف شبكات املدارس واملجتمع، باإلضافة إىل توفري روابط عملية ومعلومات حول خدمات اإلحالة 

والدعم.

لقد كانت التعبئة املجتمعية مهمة يف تصميم وتنفيذ تدابري الحامية لضامن سالمة األطفال يف الطريق من وإىل املدارس، وال سيام عندما يتم 
تسييس عملية تعليم الفتيات و« وقوعها عرضة للهجوم” )GCPEA, 2014(. وميكن أن توفر منصة للتواصل مع األطفال والشباب الذين 

يصعب الوصول إليهم واألطفال والشباب غري امللتحقني باملدرسة، والذين قد يكون بعضهم قد تعرضوا للعنف القائم عىل النوع االجتامعي 
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يف البيئة املدرسية ورمبا تم استبعادهم فيام بعد من الحصول عىل التعليم. كام مكنت التعبئة املجتمعية من التواصل مع الرجال والفتيان 
يف أدوارهم املتعددة - كآباء ومدرسني وقادة مجتمعات محلية وزعامء دينيني وتقليديني - عىل سبيل املثال ال الحرص من األدوار التي يلعبها 
الرجال لتحويل األعراف االجتامعية حول الذكورة وتحدي املعايري الضارة القامئة عىل النوع االجتامعي والتي تؤدي إىل التمييز وعدم املساواة 

والعنف

ميكن السرتاتيجيات التعبئة املجتمعية الفعالة أن تُبنى عىل القدرات املجتمعية الحالية، مبا يف ذلك آليات حامية الطفل القامئة عىل املجتمع 
والتي يجري تشغيلها وإدارتها بالفعل وهي مملوكة من ِقبَل املجتمع وتعمل ضمن املجتمع لحامية األطفال وزيادة الوعي حول إساءة معاملة 

األطفال والعنف ضد األطفال.

ومن األمثلة عىل نهج تعبئة املجتمع الذي أظهر تقييمه نتائج واضحة يف االستجابة للعنف املدريس: تنفيذ مجموعة أدوات املدارس الجيدة من 
ِقبَل منظمة غري ربحية لرفع األصوات يف أوغندا. تهدف مجموعة أدوات املدارس الجيدة التي تُستخدم يف 600 مدرسة يف أوغندا إىل: تطوير 
رؤية جامعية مشرتكة للمدرسة؛ خلق بيئة تعليمية راعية؛ تنفيذ منهجية تعلم أكرث تقدمية؛ وتعزيز اإلدارة املدرسية. ومن خالل التفاعل مع 

املعلمني والطالب واإلدارة واملجتمع، يشكل تنفيذ مجموعة األدوات ثقافة املدرسة من خالل عملية مكونة من ست خطوات. يتم تنفيذ هذه 
املبادرة من ِقبَل املعلمني والطالب، وقد نالت موافقة املسؤولني املحليني الذين يراقبونها، كام يدعمها اآلباء وفريق أوسع من أعضاء املجتمع 

)Raising Voices: http://raisingvoices.org/good-school( يتم تلخيص نتائج الدراسة حول تأثري تطبيق مجموعة األدوات يف املثال 
القطري يف القسم 2.6 من هذه اإلرشادات حول األدلة.

.

أمثلة من البلدان: كيفية العمل مع املجتمعات بشأن العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة 
املدرسية

رفع الوعي عىل مستوى 

املجتمع املحيل      

نيجرييا: قام املرشوع التابع ملنظمة » أكشن إيد«  “تغيري التعليم من أجل الفتيات يف نيجرييا” بإجراء “دوائر 

مجتمعية” أسبوعية للقيام بأنشطة التوعية، مبا يف ذلك تنظيم مسريات وأحداث بارزة حول العنف ضد النساء 

والفتيات الرتكيز عىل األيام الدولية لالحتفال. وتضم بعض هذه الدوائر قادة وشيوخ تقليديني، مام أدى إىل »تغيري كبري 

.)Leach et al, 2013(يف سلوك املجتمع وطبعه )وغري متوقع(

فرق الدعوة املجتمعية و 

“نقاط اإلحالة”

غانا: يف عام 2007، أنشأت أكشن إيد وسونغتابا )رشيك مجتمعي( مبادرة شبكات مجتمعية بهدف وقف العنف 

ضد الفتيات يف املدارس يف مقاطعة نانومبا - وهي منطقة بعيدة عن العاصمة، حيث مل تكن خدمات حامية الطفل 

تتمتع بوجود املوارد املالية والبرشية ملتابعة الحاالت املبلغ عنها من العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة 

املدرسية. من خالل ربط الهياكل املجتمعية بالوكاالت الال مركزية، أسفرت مبادرة الربط الشبيك عن زيادة عدد حاالت 

اإلساءة املبلغ عنها، حيث أصبحت آليات اإلبالغ عن العنف الجنيس ضد املرأة أكرث وضوًحا ونشاطًا وقادرة عىل تسهيل 

االنتصاف من االنتهاكات. وتجدر اإلشارة إىل أن املبادرة تم تنفيذها كجزء من مبادرة متعددة املكونات، تشمل أندية 

.)Antonowics، 2010( الفتيات وأنشطة التوعية واملربني األقران األوائل

أعضاء املجتمع كمساعدي 

الفصول الدراسية

غينيا: يف عام 2002، بدأت لجنة اإلنقاذ الدولية يف برنامج مساعدات الفصول الدراسية يف املدارس الخاصة بالالجئني 

الليبرييني يف غينيا، وذلك بعد األبحاث التي أجريت عىل أن املعلمني الذكور يستغلون الطالب اإلناث جنسيًا، وخاصًة 

من خالل تقديم درجات جيدة وامتيازات مدرسية أخرى مقابل الجنس. مل يكن من املمكن بالنسبة للجنة اإلنقاذ 

الدولية أن تتمكن من العثور عىل الجئات إناث أو نساء محليات لديهن الوقت والتعليم الالزمني ليمكنهن من أن 

يصبحن معلامت. وبداًل من ذلك، تم تعيني مساعدات إناث لقاعات الدراسة من املجتمع وتم تدريبهم كآلية وقائية 

ضد االستغالل واالعتداء الجنيس. مساعدات الفصل لديهم تفويض واضح للتصدي إلساءة معاملة الطالب واستغاللهم. 

وقد وجد التقييم للربنامج أن الفتيات والفتيان أفادوا بأنهم يشعرون بأن الفصول الدراسية كانت أكرث ترحيبًا وداعمة 

للتعلم. مل يكن حضورهم وتواجدهم الفعيل يف الفصل الدرايس مبثابة رادع فحسب، بل قد لعب مساعدو الفصول 

الدراسية أيًضا دوًرا مهاًم يف الحد من االستغالل الجنيس من خالل جمع درجات االمتحانات من املعلمني وتوزيعها عىل 

الطالب، وبالتايل كونهم نقطة االتصال الرئيسية حول الدرجات وبالتايل مساعدة منع التالعب بالفتيات يف العالقات 

الجنسية مقابل الحصول عىل درجات جيدة. ومع ذلك، تجدر اإلشارة إىل أن الدرس األسايس املستفاد يف املراحل املبكرة 

من الربنامج هو الحاجة إىل تدريب املعلمني حول دور مساعدي الفصول لتجنب تفاقم اختالل توازن القوى بني املرأة 

 Winthrop and( )والرجل )عىل سبيل املثال من خالل الطريقة التي تحدثوا بها مع مساعدي الصفوف أمام الطالب

.)Kirk, 2006

http://raisingvoices.org/good-school
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أولياء األمور /أفراد املجتمع 

املحيل “كمرافقني” للحامية 

من وإىل املدرسة

العراق: تُستخدم “حافالت امليش” يف العراق لضامن سالمة الفتيات يف طريقهن من وإىل املدرسة. يجري اإلرشاف عىل 

األطفال ومرافقتهم عىل طريق معتمد إىل املدرسة، مع وجود شخصني بالغني مدربني عىل األقل يعمالن كـ »سائق 

وموصل«. الكبار هم أولياء األمور أو أفراد األرسة أو املتطوعون املجتمعيون الذين يثق بهم الوالدان. هناك بعض األدلة 

عىل أن هذه الحافالت للميش قد كان لديها ترابط إيجايب مع معدالت حضور الفتيات )اليونيسف، 2010(.

فلسطني: يف عام 2011، أدخلت اليونسكو نظاًما لتنبيه املجتمع عرب الرسائل النصية القصرية يف 29 مدرسة يف قطاع أنظمة تنبيه املجتمع

غزة، وذلك كجزء من برنامج تجريبي للحد من مخاطر الكوارث واألزمات. اعتمد النظام عىل مبادرة غري رسمية من 

اآلباء الذين اتصلوا باملعلمني يف الصباح لضامن أن الطرق املؤدية إىل املدرسة آمنة. يستخدم نظام اإلنذار الجديد رسائل 

نصية عرب الهواتف املحمولة لتحذير الطالب واملعلمني وأولياء األمور حيث تحدث الحوادث. كام ميكن استخدام النظام 

.)Sbardella, 2009; Souktel, 2012( يف املراقبة وإعداد التقارير لجمع البيانات، عىل سبيل املثال، عن تجاربالعنف

أفغانستان: كانت هناك العديد من التقارير عن تشكيل جامعات دفاعية أو “مجالس شورى أمنية” من ِقبَل مجموعات أمن املجتمع

املجتمعات املحلية لحامية الطالب بدنيًا. عىل سبيل املثال، يف مقاطعة خوست، وفرت )أربيكاي شورى(: )الهياكل 

الدفاعية املجتمعية التقليدية( األمن للمدارس. تتكون أربيكاي شورى من شبان من القبائل املختلفة يف املنطقة 

ويتقاضون أجورهم من ِقبَل املجتمع؛ عىل الرغم من عدم إنشائها من ِقبَل وزارة التعليم، إال أنها معروفة من ِقبَل 

الحكومة. من خالل إظهار دعم املجتمع لتعليم الفتيات، ميكن ملجموعات األمن املجتمعية هذه أن تكون آلية دفاع 

.)Glad, 2009( أكرث فاعلية من قوات األمن الخارجية

نيجرييا/باكستان: تم إطالق مبادرة املدارس اآلمنة يف نيجرييا عقب اختطاف تلميذات املدارس يف شيبوك يف عام 2014، 

وجرى متديدها يف وقت الحق إىل باكستان بعد مذبحة مدرسة بيشاور التي قام بها مسلحو طالبان يف ديسمرب 2014. 

وتركز املبادرة عىل التدخالت املدرسية واملجتمعية، مع اتخاذ تدابري خاصة لألطفال املستضعفني واألكرث عرضة للخطر. 

وتهدف إىل إنشاء مجموعات أمنية مجتمعية للرتويج ملناطق آمنة للتعليم تتألف من املعلمني وأولياء األمور والرشطة 

وقادة املجتمع والشباب أنفسهم، باإلضافة إىل بناء تحصينات مدرسية أفضل وربط املدارس مبحطات الرشطة عن 

طريق وسائل االتصاالت املتنقلة.

العمل مع القادة الدينيني 

والتقليديني  

موريتانيا: قامت اليونيسف بالتعاون مع تحالف األمئة وعلامء الدين من أجل حقوق النساء واألطفال يف موريتانيا 

وشبكات األمئة األخرى، مببادرة للتوعية حول العقاب البدين لألطفال يف املدارس - ليس فقط يف املدارس الدينية 

)القرآنية( واملدارس غري املرتبطة بالدين - ولكن أيًضا يف املنزل. أجريت دراسة وطنية حول العقاب البدين ضد األطفال 

يف القانون اإلسالمي )الرشيعة اإلسالمية( لتوضيح موقف اإلسالم من العقوبة البدنية، والتي خلصت إىل أن الرشيعة 

اإلسالمية تحمي السالمة البدنية لألطفال وتوفر فتوى تحظر العنف اللفظي والبدين يف النظام التعليمي. وُعقدت 

جلسات توعية مختلفة لإلعالن عن الفتوى والتعريف بها، إضافة إىل ورش عمل عرب موريتانيا لتوزيع الفتوى عىل أكرث 

.)Antonowicz, 2010( من 2000 مدرسة ومركز ديني
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مجموعات املجتمع مراقبة 

حوادث العنف القائم عىل 

النوع االجتامعي يف البيئة 

املدرسية

سرياليون: كجزء من مرشوع العمل املنسق للحامية والتمكني، تستجيب فرق الحامية املتنقلة لتنبيهات الحامية التي 

يتم إبالغها إليهم للمتابعة من ِقبَل املصادر املركزية )الرشطة أو وزارة الرعاية االجتامعية، شؤون النوع االجتامعي 

وشؤون األطفال( أو التي تأيت إليهم مبارشة عرب تقارير املجتمع. ويضطلع موظفو الحامية بعملية رسم خرائط 

للمجتمعات التي حددتها سلطات املشيخات )رؤساء القبائل( عىل أنها تعاين من مشاكل الحامية، مثل مناطق 

التعدين، حيث يكون األطفال، ال سيام الفتيات، معرضني بشكل خاص للخطر. وتتمثل االسرتاتيجية يف أن يستفيد 

موظفو الحامية من أكرب عدد ممكن من مجموعات املجتمع، من أجل إنشاء شبكات غري رسمية مبثابة »أعني وآذان« 

بحيث ميكن وصول مساعدتهم للحاالت عند الحاجة. ويشمل ذلك نوادي املدارس ونوادي األمهات ولجان رعاية 

الطفولة ولجان إدارة املدارس واملجموعات الزراعية النسائية – أي مجموعات نشطة وتلعب دوًرا رسميًا أو غري رسمي 

يف مجال الحامية. هناك تركيز عىل إرشاك األفراد الضعفاء، مثل األمهات املراهقات واألطفال واملجموعات املصابة 

بفريوس نقص املناعة البرشية واملنظامت من أجل األشخاص ذوي اإلعاقة، الذين سيكونون أول من يعرف هذه 

الحاالت بني أقرانهم. عىل الرغم من أن هذا مرشوع جديد وقصري جًدا بدأ للتو يف العمل، فإن ضباط الحامية يعملون 

بشكل وثيق مع األخصائيني االجتامعيني الحكوميني الجدد، يف محاولة لوضع مامرسة لالستجابة. ويتمحور دورهم 

بشكل خاص حول التقييم واإلحالة، مع الرتكيز عىل تعزيز الروابط لتقليل عزل األفراد الضعفاء الذين هم بحاجة 

للحامية.

التعليم غري الرسمي من 

خالل مجموعات املجتمع 

للشباب

أصوات ضد العنف، عاملية: يف متوز/يوليو 2011، أطلقت الرابطة العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة حملة مدتها 

تسع سنوات تحت عنوان »أوقفوا العنف – تكلموا عن حقوق الفتيات”. يتمثل أحد العنارص الرئيسية لهذه الحملة 

يف مبادرة مناهج التعليم غري الرسمية، “أصوات ضد العنف”، والتي تم تطويرها بالرشاكة مع هيئة األمم املتحدة 

للمرأة وتم تجريبها بنجاح يف 20 دولة. يهدف املنهج إىل خلق بيئة آمنة وداعمة إلرشاك ما يصل إىل خمسة ماليني 

من األطفال والشباب، باإلضافة إىل الوالدين واملجتمع األوسع، يف حوار حول العنف ضد الفتيات. من خالل نهج يركز 

عىل األطفال والشباب، يَُدعَّم األفراد إلعامل وإدراك حقوقهم، وتحدي معايري النوع االجتامعي السلبية وتشجيع مناذج 

بديلة للذكورة واألنوثة، واكتساب املهارات والثقة التخاذ إجراءات لحامية أنفسهم من العنف. تَُقَدم هذه املبادرة من 

خالل املنظامت الوطنية األعضاء للرابطة العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة باإلضافة إىل الرشكاء والحكومات وتعمل 

عىل استيعاب مجموعة واسعة من األنشطة التي تستجيب إىل مجموعة متنوعة من احتياجات التعلم وأهدافه يف عدد 

من السياقات الثقافية واالجتامعية والقانونية. يتمحور املحتوى حول ستة مخرجات ونتائج تعليمية أساسية )ابدأ، فكر، 

حدد، ادعم، تكلم، اتخذ إجراء( وينقسم إىل أربع فئات عمرية: -1 مبكرة )ترتاوح أعامرهم بني خمسة وسبعة أعوام(، 

-2الفتية )الذين ترتاوح أعامرهم بني مثانية إىل 11(،-3 فئة الوسط )الذين ترتاوح أعامرهم بني 12 و16(و-4السنوات 

األكرب عمرًا )الذين ترتاوح أعامرهم بني سن 17 و25(. وقد تم تطوير املناهج يف املقام األول للتنفيذ من ِقبَل املرشدات 

وفتيات الكشافة واملجموعات الشبابية واملدارس، ولكن قد يكون التطبيق عىل مجموعات أخرى. وقد طور املنهاج 

إطاًرا للرصد والتقييم حتى يتمكن من مقارنة فهم املشاركني ومواقفهم تجاه العنف ضد الفتيات قبل وبعد الربنامج. 

كام يتم تشجيع قادة املجموعة عىل تقييم مدى تقدم مجموعاتهم باستخدام األدوات عرب اإلنرتنت )الرابطة العاملية 

للمرشدات وفتيات الكشافة وموقع األمم املتحدة للمرأة )2013b( وموقع الرابطة العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة 

عىل شبكة اإلنرتنت وروابط املوارد للمناهج واألدلة.   
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إرشاك األرسة

من املتعارف عليه أن املدارس غري موجودة يف عزلة اجتامعية. وغالبًا ما يكون العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية انعكاًسا للقواعد 

واألعراف االجتامعية عىل نطاق أوسع أو لتوقعات السلوك التي صاغها الوالدان وأفراد العائلة األخرون. قد يكون بعض األطفال مستهدفني بالعنف بسبب 

خصائص وسامت أرسهم، مثل األرس ذات العائل الواحد )األرس وحيدة األب أو األم(، أو العائالت من ذوي امليول الجنسية املثلية، أو األقليات، أو اآلباء 

ذوي اإلعاقات. ميكن لفهم تكوين وديناميكيات العائلة أن يساهم يف معالجة وخفض خطر مواجهة األطفال للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة 

املدرسية.

وعالوة عىل ذلك، هناك أدلة قوية عىل أن األطفال الذين يتعرضون للعنف يف مرحلة الطفولة - سواًء كشهود أو ضحايا لإلساءة - أكرث عرضة الستخدام 

العنف يف وقت الحق من الحياة. وهناك أيًضا بعض األدلة، رغم أنها أقل إلحاًحا، عىل أن التعرض للعنف يف مرحلة الطفولة يزيد من خطر تعرض الفتيات 

للعنف أثناء نشأتهن.

ميكن لإلساءة والتعرض املتكرر للعنف يف مرحلة الطفولة أن يسبب التوتر املزمن، والذي ميكن أن يكون ساًما للدماغ النامي. وبدون دعم وحامية الكبار، 

أظهرت األبحاث أن اإلجهاد السام يشكل بنية الدماغ أثناء تطوره وميكن أن يؤدي إىل حياة أكرث عرضة لإلصابة باألمراض البدنية، فضاًل عن مشاكل يف الصحة 

.)Landers, 2013( العقلية تشمل االكتئاب واضطراب القلق وتعاطي املخدرات

كام يشري البحث إىل أن أنواع العنف والشدائد يف العائالت تتداخل يف كثري من األحيان، وهذا يعني أنه من خالل معالجة البيئات العائلية التي تعرض 

.)Heise, 2011( األطفال للخطر، ميكن للربامج أن تخلق أوجه تآزر تتعامل أيًضا مع أنواع أخرى من العنف

إن تعزيز الروابط مع األرس أمر مهم من أجل تحدي القيم واملعايري حول مفهوم قبول العنف وعدم املساواة بني الجنسني أو فهم طبيعة املخاطر التي قد 

يواجهها طفل معني، وبالتايل تصميم آليات مناسبة ومقبولة محليًا ملنع وإبالغ وإحالة حاالت العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية. 

حتى اآلن، مل يكن هناك سوى عدد قليل جًدا من الربامج إلرشاك اآلباء والعائالت والتي حققت صالت وارتباطات بشأن موضوع العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي يف البيئة املدرسية، ال سيام خارج الواليات املتحدة وعدد قليل من البلدان األخرى ذات الدخل املرتفع. وعادة ما تستهدف الربامج اآلباء الذين 

أساءوا إىل أطفالهم أو أهملوهم، أو من هم عرضة للخطر للقيام بذلك - قليل منهم يحاولون التخفيف من حدة النزاع وسوء املعاملة بشكل مبارش. 

تتضمن معظم برامج تثقيف الوالدين )رعاية األطفال( زيارات منزلية، وهي عبارة عن برامج قامئة عىل املجتمع املحيل أو يتم تنفيذها يف العيادات الصحية-

وقد تم إنشاء عدد قليل منها يف أماكن تعليمية. وتشمل أنشطة مشرتكة يف العديد من برامج رعاية األطفال والتي تعمل عىل: تقديم املشورة الفردية أو 

مناقشة املجموعة؛ دور األداء؛ عرض منوذج من خالل رشيط فيديو لسلوك األبوة اإليجابية؛ مواد االتصاالت التعليمية التي تقدم منوذج أو توجيه للسلوكيات 

اإليجابية؛ اللعب املنظم أو املَُوَجه بني األمهات واآلباء وأطفالهم )Fulu وآخرون، 2014(. اتجهت تقييامت برامج األبوة واألمومة األكرث انتشار والتي تم 

تبنيها وتنظيمها للوالدين إىل إظهار نتائج مختلطة، كام يتبني من املثال القطري لربنامج األبوة واألمومة ذات املسار الرسيع.
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أمثلة من البلدان: برنامج املسار الرسيع لتثقيف الوالدين - الواليات املتحدة

مرشوع املسار الرسيع الوقايئ: هو برنامج تدخل شامل ملدة 10 سنوات لألطفال واملراهقني وأولياء أمورهم يف أربعة مواقع متنوعة 
دميوغرافيًا يف الواليات املتحدة - دورهام، نورث كارولينا. سياتل، واشنطن؛ وسط والية بنسلفانيا الريفية؛ وناشفيل، تينييس. املسار الرسيع 
يحتوي عىل العديد من عنارص الربنامج، مبا يف ذلك تدريب املعلمني، واملناهج الدراسية للفصول الدراسية، فضاًل عن التدخالت التي تركز 

عىل األطفال املعرضني للخطر وعائالتهم.

 كجزء من املسار الرسيع، تم إنشاء مجموعات تدريب للوالدين لتعزيز تنمية العالقات األرسية املدرسية اإليجابية وتعليم مهارات إدارة 
السلوك لآلباء واألمهات، وخاصة يف استخدام املدح والثناء، مهلة فرتة العقاب وضبط النفس. شارك اآلباء يف اجتامعات املجموعة األرسية 
)من 5 إىل 22 جلسة يف السنة(، والجلسات املتبادلة فيام بني الوالدين واألطفال ملدة 30 دقيقة، وزيارات منزلية كل أسبوعني تركز عىل 

تحسني مهارات األبوة واألمومة.

 تم تقييم املسار الرسيع بشكل صارم من خالل العديد من التجارب القياسية العشوائية والتي تشمل مجموعات )أفواج( مؤلفة من 
مجموعة مستهدفة بالتدخالت عىل األطفال ومجموعة القياس )املقارنة( لألطفال، حيث وجدت أن:

اآلباء يف املسار الرسيع يستخدمون نظاًما قاسيًا أقل تكراًرا من نظرائهم يف مجموعة املقارنة 	 

أظهر أطفال املسار الرسيع مستويات أقل من السلوك العدواين يف املنزل واملدرسة مقارنة مبجموعة املقارنة - وهو اتجاه استمر حتى 	 
مرحلة املراهقة 

تم ايقاف ممن هم يف مرحلة املراهقة من األطفال يف املسار الرسيع بشكل أدىن وأقل مقارنة بأقرانهم يف مجموعة املقارنة. 	 

 كان أطفال املسار الرسيع ذا سلوك أقل من ناحية النشاط املفرط ولديهم سلوكيات جانحة ومنحرفة أقل مبلغ عنها ذاتيًا.	 
ومع ذلك، توصلت بعض التقييامت إىل ما ييل: 

من املرجح أن يكون األطفال ضمن إطار املسار الرسيع متورطني مع األقران “املنحرفني” بشكل أكرب مقارنة مع مجموعة املقارنة.	 

مل يكن هناك أي تأثري عىل املهارات االجتامعية أو الترصفات أو السلوك املعادي للمجتمع بالنسبة ملجموعة التدخالت، عىل الرغم من أن 	 
العديد من التقييامت قد وجدت أن هناك تأثري واضح عندما تم النظر إىل » املجموعة الفرعية« ضمن أعىل 3 باملائة من األطفال الذين 

هم » عرضة للخطر« من أصل السكان الذين يعتربون بالفعل “ يف خطر”. 

Conduct Problems Prevention Research Group )2007(; Greenberg )1998(; Lochman et al )2010( :ملزيد من املعلومات، انظر

أمثلة من البلدان - السنوات املذهلة، متعدد البلدان

تم استخدام برنامج السنوات املذهلة يف املدارس ومراكز الصحة العقلية يف أكرث من 20 دولة عىل مدى السنوات الثالثني املاضية. ويتمثل 
الهدف الطويل األجل للربنامج يف منع العنف وتعاطي املخدرات ومشاكل السلوك العدواين لألطفال. وهو يتألف من ثالثة برامج تكميلية 

.)Menting et al, 2013( تستهدف اآلباء واملدرسني واألطفال

 يحتوي مكون األبوة واألمومة عىل مجموعة من الربامج لفئات عمرية مختلفة: األطفال الرضع واألطفال الصغار ومرحلة ما قبل املدرسة 
واألطفال يف سن الدراسة )بني سن 6-12(. وهو يركز عىل تعزيز التفاعل بني الوالدين والطفل، والحد من االنضباط التأديبي القايس 

ومساعدة اآلباء عىل تطوير اسرتاتيجيات ومهارات إلدارة سلوك أطفالهم.

 تم إجراء العديد من التجارب القياسية العشوائية، وتشمل النتائج اآلتية:

 انخفاض اكتئاب الوالدين واإلجهاد 	 

املزيد من التواصل األرسي اإليجايب وانضباط أو نظام تأديبي أقل قسوة 	 

زيادة مشاركة اآلباء واملدارس وعالقات أكرث تعاونًا بني الوالدين واملعلمني 	 

انخفاض يف مشاكل السلوك العدواين، خاصة كنتيجة لربامج تثقيف الوالدين مع السكان األكرث عرضة للخطر	 
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      قيادة الشباب ومشاركتهم

أنه  البالغون قرارات من شأنها أن تؤثر عىل األطفال، فإنه يحق لألطفال أن يقولو ما يعتقدون  عندما يتخذ 

يجب أن يحدث ويجب أن تؤخذ آراءهم يف عني االعتبار. 

 )املادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل(

الشباب ومشاركتهم تُعد ذات أهمية عندما يتعلق األمر مبعالجة العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية، ألن الشباب يتأثرون 

بشكل مبارش بـالعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية وبالتايل يجب أن يكونوا جزًءا من الحل. سوف تساعد قيادة الشباب 

ومشاركتهم يف التصميم والهياكل وسياسة ومامرسة تدخالت العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية عىل التأكد من أن هذه 

)Fancy and McAslan Fraser, 2014a( التدخالت ذات صلة ولديها القدرة عىل االستجابة وميكن الوصول إليها

  لقد لعب الشباب دوًرا فعااًل يف األنشطة التي تهدف إىل الوقاية واالستجابة ورصد العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية عىل 

مستويات مختلفة:

 	  املستويات العاملية واإلقليمية: عىل سبيل املثال، عىل املستوى الوطني واإلقليمي، قام نشطاء شباب بتصميم وقيادة شبكة الشباب العاملية 

التابعة لـ UNiTE بهدف القضاء عىل عدم املساواة بني الجنسني والعنف ضد النساء والفتيات.

	 ا ملستوى املجتمعي: عىل سبيل املثال، زيادة الوعي والدعوة حول العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية.

 	  املستوى املدريس: عىل سبيل املثال، املشاركة يف هياكل إدارة املدرسة وغريها من آليات الرقابة األخرى املتعلقة بالعنف القائم عىل النوع 

االجتامعي يف البيئة املدرسية.

أمثلة من البلدان - MEJNIN )املواطنة اآلمنة للفتيات(، بنغالدش

MEJNIN: هو برنامج مبتكر قائم عىل أساس املدرسة يهدف إىل رفع وعي الشباب بالتحرش الجنيس بالطالبات من الفتيات يف األماكن 
العامة. يحفز املرشوع الشباب عىل العمل كقادة وصانعي تغيري، كأفراد وجامعات، لحامية، ومقاومة التحرش الجنيس وحاالت العنف 

الجنيس األخرى واالحتجاج عليها. يشكل الشباب »مجموعات مراقبة الطالب« التي تحدد القضايا، مثل حاالت التحرش الجنيس أو زواج 
األطفال، وتسعى إىل حلها بدعم من معلميهم و/أو برنامج MEJNIN. يحتوي الربنامج أيًضا عىل صناديق شكوى يف املدارس حيث ميكن 
لألطفال مشاركة مشاعرهم. يف نهاية كل شهر، يتم فتح الصناديق وتحاول املجموعة حل املشكالت التي أثريت. باإلضافة إىل ذلك، يعمل 

الربنامج مع أولياء األمور من خالل مجموعات مراقبة املجتمع التي تشارك يف أنشطة التوعية، مثل كتابة الجدران، والتجمعات والسلسلة 
البرشية لتعزيز املواطنة اآلمنة. تعمل MEJNIN مع الطالب واملعلمني وأولياء األمور يف 400 مدرسة يف العاصمة دكا واألجزاء الريفية من 

بنغالديش. 

 http://www.brac.net :ملزيد من املعلومات، راجع موقع لجنة بنغالديش للنهوض بالريف عىل الويب

http://www.brac.net
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 أمثلة من البلدان - حملة مدرستي أرجوانية اللون - منطقة آسيا واملحيط الهادئ

ميكن للمدارس أن تكون بيئة معادية للطالب املثليني، الذين غالبًا ما يعانون من املضايقات والعنف واإليذاء والتمييز من املعلمني واألقران. 
 Being LGBT in“ من ِقبَل اليونسكو، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، و #PurpleMySchool يف حزيران /يونيو 2015، أطلقت حملة

Asia” )رشاكة إقليمية بني برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، والوكالة األمريكية للتنمية الدولية، والسفارة السويدية يف بانكوك( بهدف ضامن أن 
األوساط التعليمية خالية من التنمر )تسلط األقران( والتمييز بناء عىل أساس امليول الجنسية والهوية/التعبري الجنيس.

 تشجع الحملة األقران واملعلمني وأولياء األمور عىل أن يصبحوا حلفاء للطالب مثليي الجنس. يتم تشجيع الداعمني عىل ارتداء أو رسم أو 
 .#PurpleMySchool إنشاء يشء أرجواين اللون وإرسال الصور إىل موقع الحملة أو مشاركتهم عىل الشبكات االجتامعية باستخدام هاشتاج

كام دعمت املدارس والجامعات الحملة بطرق إبداعية متنوعة، عىل سبيل املثال من خالل األنشطة الرياضية واأللعاب وارتداء املالبس 
البنفسجية ومشاركة امللصقات األرجوانية اللون والشموع واملنشورات والبالونات وترتيب زيارات من ِقبَل ناشطني ومشاهري من ذوي امليول 

الجنسية املثلية. ملزيد من املعلومات، راجع موقع عىل الويب: 

https://medium.com/being-lgbti-in-asia/purplemyschool-campaignmaking-education-safer-for-lgbti-students-9060a05413f4 

املزيد من املراجع فيام يتعلق بالرشاكات

الرشاكات مع نقابات املعلمني

 التعليم الدويل. 2007. بناء بيئة مدرسية صديقة مالمئة للمساواة بني الجنسني: مجموعة أدوات للمعلمني ونقاباتهم.

 تساعد مجموعة األدوات نقابات املعلمني عىل خلق بيئة آمنة يف املؤسسات التعليمية للمتعلمني من جميع األعامر. تغطي مجموعة األدوات مدونات 

قواعد السلوك، وكيفية إجراء تحليل لبيئات التعلم، وكيف ميكن للنقابات املشاركة مع الحكومات لتغيري السياسة، والتدريب. 

منظمة أكشن إيد العاملية كينيا/كريدل - مؤسسة األطفال. 2004. جعل املدارس أفًقا أمًنا للفتيات: يعتمد دليل تدريبي حول منع العنف الجنيس ضد 

الفتيات يف املدارس عىل تجربة مؤسسة كريدل لألطفال مع املعلمني يف كينيا، ويهدف إىل تعزيز قدرة املعلمني عىل فهم مفهوم الحقوق واآلليات لتحديد 

ومعالجة االنتهاكات مبا يف ذلك اإلبالغ عن الحاالت ومتابعتها. ويوفر إرشادات لتطوير منتديات الفتيات يف املدارس والحمالت ضد اإلساءة للفتيات يف 

املدارس ويشمل دراسات الحالة واألنشطة والقوائم املرجعية، إىل جانب أدوات أخرى لحلقات العمل ميكن تكييفها مع السياقات القطرية املختلفة. 

اليونسكو. 2006. االنضباط اإليجايب يف الفصول الدراسية الشاملة والصديقة للتعليم - يهدف دليل للمعلمني ومعلمي املعلمني إىل مساعدة املعلمني 

ومديري املدارس ومسؤويل التعليم عىل إدارة الطالب يف الفصل بشكل فعال من خالل اقرتاح طرق غري عنيفة للتعامل مع التحديات السلوكية بشكل إيجايب 

وبشكل استباقي. ويقدم أدوات انضباط إيجابية تشكل بدائل ملموسة للعقاب البدين.

 بالن إنرتناشيونال )فيتنام(، 2009، االنضباط اإليجايب: دليل تدريبي إىل تدريب اآلباء واملدرسني ومقدمي الرعاية عىل االنضباط اإليجايب. وهو يغطي 

التقنيات ودراسات الحالة وتقديم املشورة لألشكال البديلة من االنضباط.

سونك.2012. رجل واحد يستطيع: أن يكون معلاًم - تشري ورقة العمل إىل أنه كيف من املمكن للمدرسني الذكور تشجيع الفتيان والشباب ليكونوا أكرث 

نشاطًا يف إنهاء العنف ضد النساء والفتيات. ويشمل توجيهات بشأن فهم تأثري العنف؛ خلق بيئة مدرسية آمنة بدنيا وعاطفيا؛ تكوين منوذج لالحرتام 

والنزاهة؛ تشجيع املتعلمني عىل دعم بعضهم البعض؛ إرشاك األهل وتثقيفهم؛ محاسبة ومساءلة زمالء العمل من املعلمني؛ وتدريس الطالب حول العالقات 

الصحية.

https://medium.com/being-lgbti-in-asia/purplemyschool-campaignmaking-education-safer-for-lgbti-students-9060a05413f4
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2.6 األدلة: رصد وتقييم العنف 
النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية

يجب أن يكون العمل الوطني عىل العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية مستنريًا بالبحوث والبيانات، مبا يف ذلك:   

 أطر الرصد والتقييم لتتبع التدخالت بشأن العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية

 مؤرشات لتتبع التقدم

 أنظمة جمع البيانات الوطنية الشاملة والرصد عىل مستوى املنظومة )نظام معلومات إدارة التعليم( 

 البحث التكويني حول العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية لتوجيه تطوير السياسات والربامج 

 تقييامت لتقييم التأثري والعمليات

 اعتبارات منهجية وأخالقية واعتبارات السالمة
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 أطر رصد وتقييم العنف القائم عىل النوع
االجتامعي يف البيئة املدرسية

الصندوق 9: تحديات الرصد والتقييم لتدخالت العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية

 استعراض سبعة تدخالت للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية متت املوافقة عليها من ِقبَل مؤسسة » كونسرين 
وارلدوايد« )Leach et al, 2013( أدى إىل تحديد العديد من التحديات الرئيسية لرصد التقدم املحرز وتقييم أثر األنشطة املتعلقة 

بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية: 

تحديد منهجية مناسبة إلجراء مقابالت مع األطفال حول تجاربهم تجاه العنف يف السياقات املؤسسية. 	 

وضع مؤرشات لقياس األثر )أي التغيري الحقيقي واملستدام(، وكذلك التقدم يف تحقيق أهداف املرشوع )مثل الحاالت املحالة واألعداد 	 
املدربة(. وقد أشار االستعراض أنه بالنسبة لربنامج واحد يُعنى بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية، كانت املؤرشات 

واسعة للغاية بحيث ال تسمح بقياس النتائج بشكل ملموس. 

قياس تغيري السلوك - ال ينبغي أن يؤخذ تغيري املواقف كبدائل لتغيري السلوك. 	 

املراقبة املستمرة يف املدارس صعبة ومستهلكة للوقت ومكلفة، وميكن اعتبارها تطفلية أو ذات طابع تدخيل، ولكنها عنرص أسايس يف 	 
بناء قاعدة أدلة قوية. 

رصد التأثري طويل األجل لتدخالت العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية يعترب مقيَّد بدورات قصرية للمرشوع وآليات 	 
متويل. 

االفتقار إىل إضفاء الطابع املؤسيس، والقدرة وفهم الغرض من الرصد والتقييم يف تدخالت العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة 	 
املدرسية. 

االستثامر يف املراقبة والتقييامت لتدخالت العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية يسمح للربامج بأن تكون واضحة حول أهدافها 
ويسمح برصد التقدم نحو معالجة هذه القضية. يوفر نظام الرصد والتقييم الجيد قدًرا أكرب من املساءلة والشفافية يف الربامج. ميكن أن تساعد 

هذه األنظمة يف استهداف التدخالت املَُوَجهة نحو األطفال الذين هم عرضة للخطر بشكل أكرب وتزويدهم بالدعم الفعال. كام ميكنهم أيًضا 
من مساعدة الربامج عىل فهم ما هو متغري حاملا يحدث، وبالتايل تحسني صنع سياسات العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية 

وتعبئة املوارد. 

 ميكن الرصد والتقييم القوي للربنامج أصحاب املصلحة من تحديد التدخالت واملامرسات الواعدة أو الناجحة. ومن شأنه أن يسهل مشاركة 
املعلومات حول ما يصلح وما ال يصلح. كام أنه يعمل عىل دعم رسائل الدعوة ببيانات مقنعة، واإلبالغ عن عواقب العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي يف البيئة املدرسية، وبالتايل التأثري عىل صانعي السياسة يف االستثامر يف معالجة العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة 
املدرسية. 

يف حني أن الخربة محدودة يف رصد العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية عىل املستوى الُقطْري وعدم وجود إجامع دويل فيام 
يتعلق بأفضل املؤرشات لقياس التقدم، إال أنه ميكن استخالص الدروس من برامج العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية األصغر 

نطاقًا ومن املناهج التعليمية عىل نطاق واسع لرصد العنف يف املدارس أو مراقبة تنفيذ السياسات واملناهج األساسية.

 يحتاج إطار الرصد والتقييم القوي إىل البدء باتفاق حول ما يحاول الربنامج تحقيقه وكيفية إمكانية الوصول إىل هناك. من املهم التفريق 
بني الرصد الروتيني والدراسات الخاصة مثل البحث التكويني والتقييامت التي قد تتطلب التفاعل مع رشكاء مختلفني أو متخصصني. وباملثل، 

ينبغي أن يحدد إطار الرصد والتقييم الخطوط العريضة للرصد عىل مستويات مختلفة مبا يف ذلك عىل مستوى املدارس )عىل سبيل املثال، 
استخدام االنضباط اإليجايب، أو نظام اإلبالغ عن العنف( وعىل مستوى املقاطعات واملستوى الوطني )عىل سبيل املثال تدريب املعلمني أو وضع 

السياسات(.

 وترد يف املرفق الثاين فكرة عن الخطوات الالزمة لوضع إطار للرصد والتقييم. يجب أن يذكر اإلطار من املسؤول عن أي من العنارص. وينبغي 
إيالء اعتبار وثيق للتحديات واملخاطر املتعلقة باألخالقيات والسالمة عند القيام بالرصد والتقييم يف النظام، وينبغي تدريب املوظفني تدريبا 
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 كامال للتعامل مع هذه االعتبارات )انظر القسم التايل(.

يجب أن يقيس رصد وتقييم العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية كل من التغيريات الكمية والنوعية. عىل سبيل املثال، يتمثل 

أحد العنارص األساسية يف اإلجراء الخاص بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية يف اتباع نهج منسق ومتعدد القطاعات، ال 

يقترص فقط عىل قطاع التعليم، بل يشمل أيًضا القطاعات الرئيسية األخرى. يجب أن ينظر تقييم تنسيق الخدمات حول العنف القائم عىل 

النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية إىل ما هو أبعد من التدابري الكمية مثل ما إذا كانت الشبكة موجودة أو عدد مرات تالقيها، للنظر يف 

الجودة - يف كيفية عملها بشكل جيد. هل كل قطاع يشارك بنشاط؟ هل املشاركون عىل املستوى الصحيح لضامن اتخاذ القرارات يف قطاعاتهم؟ 

باإلضافة إىل ذلك، ميكن للمنهجيات النوعية - مثل املقابالت مع الوزارات األخرى واملنظامت وقادة املجتمع واملخربين الرئيسيني - أن تعطي 

فهاًم أفضل يف كثري من األحيان لعملية من وجهات نظر متعددة.

مؤرشات ملتابعة التقدم

ميكن استخدام مؤرشات العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية من أجل: توجيه اإلصالحات الترشيعية والسياسية؛ ضامن 

توفري الخدمات املستهدفة والفعالة عىل نحو مالئم؛ مراقبة املسارات والتقدم يف منع العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية 

 .)Janson, 2012( واالستجابة له؛ وتقييم تأثري التدابري املتخذة

يوجد حاليًا نقص يف اإلجامع الدويل حول ما يشكل مؤرشات قياسية لرصد وتقييم برامج العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية. 

ومع ذلك، هناك العديد من املعايري ذات الصلة التي تم تطويرها حول العنف ضد املرأة، وعىل نطاق أوسع لألمم املتحدة والنظام الدويل حول 

ما يشكل مؤرًشا جيًدا، والتي تم تكييفها لهذه التوجيهات العاملية بشأن العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية )انظر املرفق 

الثالث(. 

عند وضع املؤرشات، من الرضوري وجود تعريف واضح للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية يتوافق مع املعايري الدولية 

ويعكس الحقائق املحلية. 

قد تقوم املؤرشات الفردية مبراقبة مكونات فرعية محددة من العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية، عىل سبيل املثال، العقاب 

البدين أو التحرش الجنيس - يف كل حالة من املهم إعطاء تعريف واضح لنوع العنف.

اإلجراء العميل 17: أمثلة للمؤرشات العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية

وسائل التحققاملؤرشات النوعية

 زیادة استخدام أساليب االنضباط االيجابية يف املدرسة )من ِقبَل املدرسني وعرفاء الفصول . 1

وإدارة املدارس(  

تطوير قواعد الفصل اإليجابية وعرضها يف الفصول	 

استخدام املدرسني لتقنيات املدح والثناء والتعزيز اإليجايب أثناء الدروس	 

القضاء عىل العقوبة البدنية 	 

وضع سياسة انضباط واضحة )وفهمها( عىل مستوى املدرسة	 

مالحظات الفصول الدراسية، املقابالت، 

مناقشات مجموعات الرتكيز 

مالحظات الفصول الدراسية، املقابالت، 2.  زيادة مامرسة املدرسني ملنهجيات التدريس التي تركز عىل الطفل وتراعي اعتبارات النوع االجتامعي 

مناقشات مجموعة الرتكيز 
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3.  زيادة وعي “اآلباء واملجتمعات” بالحقوق والقيم املتساوية املمنوحة لعليم الفتيان والفتيات 

يحدد املجتمع اآلليات ويتخذ إجراءات ملنع العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة 	 

املدرسية وتشجيع بيئة مدرسية آمنة

خطط مجموعة الرتكيز عىل مستوى 

املجتمع، خط األساس )املرجع( وخط 

النهاية )الذي يرتبط بالتسجيل والحضور(

4. زيادة املعرفة واملواقف واملامرسات فيام يتعلق بالنوع االجتامعي والعنف القائم عىل النوع 

االجتامعي يف املجتمع املدريس )املدرسني والطالب واملوظفني وعامل الدعم( 

زيادة املعرفة /فهم آليات اإلبالغ والثقة يف استخدامها	 

زيادة اإلبالغ عن الحوادث بالنسبة لخط األساس أو املرجع 	 

 توقيت اتخاذ االجراءات للحاالت املبلغ عنها  	 

مراقبة من يقوم باإلبالغ – رصد الحاالت املقدمة واملطروحة من ِقبَل املجتمع	 

خط أساس املعرفة واملواقف واملامرسات 

وخط النهاية، تقييم األثر عند النهاية، 

املقابالت، مناقشات مجموعة الرتكيز، 

السجالت املدرسية، توثيق الحاالت

وتشمل املؤرشات الكمية: زيادة معدالت التحاق الفتيات باملدارس والحضور واالستبقاء واستكامل الدراسة للفئات املترضرة؛ تحسني التحصيل الدرايس 

للفتيات.  )مالحظة: يف هذه الحالة، تركز املؤرشات الكمية عىل الفتيات، ولكن ميكن تكييفها لنطاق أوسع من األطفال املعرضني لإلصابة بالعنف القائم 

عىل النوع االجتامعية يف البيئة املدرسية، مثل الفتيان، واملثليني، واألشخاص ذوي اإلعاقات، إلخ(

Leach et al )2013( املصدر: مقتبس  من 

جمع البيانات والرصد عىل نطاق املنظومة )نظام 
معلومات إدارة التعليم(

ينبغي  بل  املعلومات فحسب،  ومعالجة  وتخزينها  البيانات  إىل جمع  الجيد  املعلومات  نظام  يهدف  أال  ينبغي 

 . وإدارتها وتقدميها  التعليمية  السياسات  أيًضا يف صياغة  يساعد  أن 

املصدر: اليونيسكو )2015(

نظام جمع املعلومات الجيد واملوثوق به والذي يجمع البيانات عىل مستوى املدرسة )إما عن طريق النظم الورقية أو عرب اإلنرتنت( ثم يدخلها 

يف نظام مركزي هو أساس اإلدارة الفعالة والتخطيط والرصد لنظام التعليم الوطني. 

أنشأت عدة بلدان نظام معلومات إدارة التعليم إلدارة وتوفري البيانات األساسية لوزارة الرتبية والتعليم. معلومات جمع البيانات والرصد عىل 

نطاق املنظومة مفيدة للبحث والسياسة والتخطيط والرصد والتقييم واتخاذ القرار حول توزيع وتخصيص املوارد والخدمات التعليمية. 

حتى اآلن، قام عدد قليل من البلدان بدمج بيانات العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية أو مؤرشات العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي يف البيئة املدرسية األساسية يف النظم الوطنية - وهي خطوة أساسية لتحسني مراقبة وتنفيذ سياسة العنف القائم عىل النوع االجتامعي 

يف البيئة املدرسية واستجابات الربنامج. وباإلضافة إىل ذلك، ال تزال هناك فجوات يف قدرة الرصد والتقييم لجمع وتحليل البيانات عىل مستوى 

البيئة  االجتامعي يف  النوع  القائم عىل  بالعنف  املتعلقة  البيانات  أمام جمع  األخرى  العوائق  وتشمل  الوطني.  واملستوى  واملقاطعات  املدرسة 

املدرسية عقبات ثقافية أو دينية كبرية تعرتض االعرتاف باملوضوع أو مواجهته أو حتى مناقشته )صندوق األمم املتحدة للسكان، 2013(. متثل 

فجوات البيانات تحديًا خاًصا يف املجتمعات الهشة واملتأثرة بالنزاعات.

 يُعد دمج املؤرشات الرئيسية حول العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية يف النظم الوطنية القامئة أحد األساليب املستدامة لرصد 

املشكلة وأي استجابات برنامجية ذات صلة. ميكن جمع املؤرشات الحالية املتعلقة بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية، مثل 

مؤرشات العنف املدريس، من خالل نظام معلومات إدارة التعليم أو من خالل أدوات أخرى )مثل الدراسة االستقصائية للحالة الصحية يف املدارس( 

وميكن استخدام هذه البيانات كخطوة أوىل لفهم العنف يف املدارس وانتشاره بني الفتيات أو الفتيان.
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 كام أن املعلومات املتعلقة بطبيعة ونطاق العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية مهمة للوزارات الرئيسية األخرى للمساعدة 

يف إبالغ استجابة متعددة القطاعات. يف دراسة أعدتها امنظمة بالن إنرتناشيونال، مل يكن هناك سوى سبعة من أصل 49 بلًدا عملت فيها الخطة 

كانت لديها أنظمة معمول بها لتسجيل حوادث العنف يف املدارس، ومع ذلك يوجد عدد أقل ممن قام بجعل هذه البيانات متاحة للجمهور. تم 

:)Bazan، 2009( تحديد النظم املتاحة واستخدامها من ِقبَل الدراسة وفًقا للفئات التالية

نظام وطني لجمع البيانات لحوادث العنف املدريس 	 

سجالت الرشطة لحوادث العنف املدريس 	 

سجالت النظام القضايئ لحوادث العنف املدريس 	 

سجالت النظام الصحي لحوادث العنف املدريس 	 

الرشطة والنظام القضايئ و /أو النظم الصحية التي تتبادل املعلومات حول حوادث العنف املدريس 	 

بيانات عن حوادث العنف املدريس التي متت إتاحتها للجمهور	 

  أمثلة من البلدان: استخدام منصة تجميع البيانات اعتامًدا عىل الهواتف الجوالة، إيديوتراك، أوغندا

 ،EduTrac يف عام 2011، قامت اليونيسف ووزارة التعليم والرياضة يف أوغندا بتطوير نظام لجمع البيانات القائم عىل الهواتف الجوالة
لجمع بيانات بصورة فورية ويف الوقت الحقيقي عن املدارس. يرسل مديرو املدارس واملدرسون األوائل البيانات إىل النظام عىل أساس منتظم 

باستخدام الهواتف املحمولة. تختلف الجداول حسب املعلومات املطلوبة - عىل سبيل املثال، أسبوعيًا لحضور التلميذ، شهريًا للتقارير 
املتعلقة بإساءة معاملة األطفال، ولفرتة محددة للحصول عىل املنح املقدمة إىل املدارس.

البيانات التي تم جمعها بواسطة هذا النظام )EduTrack( عىل توليد تقارير لحكومة نظام معلومات إدارة التعليم للمساعدة يف تحسني 
التخطيط التعليمي واستكامل هياكل الرصد واإلبالغ القامئة. كام ميكنها أيًضا تحسني املساءلة عن طريق تتبع أية مشكالت ناجمة عن 

تقارير اإليديو تراك. بحلول نهاية عام 2014، كان ما يقرب من نصف املدارس يف أوغندا )48 باملائة( يستخدم النظام لإلبالغ عن حاالت 
العنف إىل الحكومة.

كام يرتبط Edutrac ارتباطًا وثيًقا بـ)Ureport )www.ureport.ug - وهي أداة مراقبة اجتامعية مجانية تعتمد عىل الرسائل النصية 
القصرية للشباب األوغندي للتحدث برصاحة عن القضايا املتعلقة بهم. يعمل اإليديو تراك عىل تحليل هذه البيانات بانتظام من أجل 

القضايا املتعلقة بالتعليم التي يرسلها الشباب يف مجتمعاتهم، مبا يف ذلك حاالت اإلساءة والعنف.

https://www.rapidsms.org/projects/ و http://www.educationinnovations.org/program/edutrac :ملزيد من املعلومات، انظر 
/edutrac

http://www.ureport.ug
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    تحليل الحالة/تقييم االحتياجات
)البحوث األولية-التكوينية

الصندوق 10: تحليالت الوضع 

 Fancy and McAslan Fraser, 2014 and UN Women,(ميكن أن تساعد تحليالت الوضع عىل فهم العديد من العوامل السياقية 
2013b(. وتشمل هذه:

طبيعة ونطاق وحجم العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية  	 

األسباب الجذرية وعوامل الخطر 	 

معرفة ومواقف وسلوكيات األطراف الفاعلة الرئيسية بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية )مبا يف ذلك الفتيات 	 
والفتيان(

 هياكل اإلبالغ واإلحالة 	 

وجود وعمل االستجابات أو اإلحاالت املنسقة	 

 خدمات الدعم املتاحة )سواًء رسمية أو غري رسمية( 	 

القوانني والسياسات والخطط التي تعالج العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية 	 

توفر املوارد 	 

القدرات وفرص التدريب للمسؤولني الرئيسيني يف قطاع التعليم والقطاعات ذات الصلة 	 

املناهج الرتبوية واملنهج التعليمي املستخدم وتدريب املعلمني	 

 منظامت املجتمع املدين القامئة واألطراف الحكومية الفاعلة والجهات املانحة التي تعمل عىل العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف 	 
البيئة املدرسية

البحث التكويني، واملعروف أيًضا باسم تحليل الحالة، وتقييم االحتياجات أو البحث االستكشايف، يعمل عىل جمع املعلومات األساسية والبيانات 

حول وضع واحتياجات العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية، من أجل تصميم السياسة و /أو الربمجة. القضايا والعمليات التي 

نوقشت يف هذا القسم أيًضا، قابلة للتطبيق إىل حد أبعد من مرحلة البحث التكوينية إىل العديد من أنواع األبحاث.

 يساعد البحث التكويني صناع السياسات واملربمجني عىل: 

	 فهم طبيعة ونطاق العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية 	 

 	 تحديد األسباب الجذرية ومن هم الذين أكرث عرضة للخطر	 

 	 تحليل العوامل السياقية	 

 تصميم السياسات والربمجة التي تحدد التحديات املحتملة وتستند إىل نقاط االنطالق الحالية.	 

 ميكن أيًضا استخدام البحث التكويني قبل تطوير األدوات الكمية )مثل الدراسات االستقصائية وأنظمة البيانات الوطنية( للمساعدة يف تحديد 

أشكال العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية الخاص باإلطار الوطني والتي يتطلب معالجتها إجراء دراسة استقصائية.

)
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أمثلة من البلدان - بحث تكويني بشأن العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية: ‘ 
عنكبوت اإليذاء’ مالوي 

يف عام 2005، كجزء من برنامج املدارس اآلمنة التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية يف مالوي، أجريت أبحاث تكوينية تشاركية لفهم 
تجارب األوالد والبنات يف موضوع العنف املدريس. رسم املشاركون عنكبوت اإليذاء مع كل ساق متثل نوع من االعتداء الذي يحدث يف 

 املدرسة وحولها. ثم قام كل تلميذ يف املجموعة برسم عدد متساٍو من النقاط )أو البذور املوضوعة( لرتتيب اإلساءات املحددة 
 وفًقا لتكرارها وشدتها يف حد تصوِّرهم. ومل ينص امليرسون عىل أنواع االنتهاكات التي تشكل العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف 

البيئة املدرسية، ولكنهم سمحوا للتالميذ بذكر كل تلك اإلساءات التي تعرضوا لها أو متت مالحظتهم لها أثناء أو يف طريقهم إىل املدرسة

وكشف تحليل الفرق بني العناكب التي تيسء معاملة البنات واألوالد أن عدة أنواع من العنف واإليذاء كانت قامئة عىل النوع االجتامعي. 
فعىل سبيل املثال، ذكر أكرث من نصف الفتيات )54 باملائة( أن الصبيان يقومون مبالمسة جنسية غري مالمئة، وقالت نصفهن تقريبًا )49 

باملائة( أن الفتيات تتم مراودتهن من ِقبَل املدرسني الذكور. استُخدمت نتائج هذا البحث التكويني للمساعدة يف زيادة الوعي واملشاركة 
 واملساءلة عىل املستويات الوطنية واملؤسسية واملجتمعية والفردية للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية 

.)DevTech، 2008/فريق التصدي للطوارئ الحاسوبية(

عنكبوت اإليذاء

األوالد البنات

نوع اإلساءة

نوع اإلساءة نوع اإلساءة

نوع اإلساءة

نوع اإلساءة

نوع اإلساءة

اءة
ع اإلس

نو

نوع اإلساءة

5 3

6

2

3

2

CERT/DevTech )2008( املصدر: صورة مأخوذة من
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أمثلة من البلدان - دراسة وطنية قامئة عىل مزيج مختلط من األساليب بشأن العنف القائم عىل النوع 
االجتامعي يف البيئة املدرسية يف لبنان 

 أُجريت دراسة وطنية حول العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية يف لبنان كدراسة تكوينية ملرشوع اليونسكو »دعم 
املساواة بني الجنسني يف التعليم يف لبنان«. واستخدمت الدراسة منهجيات كمية ونوعية )انظر الشكل أدناه( للتحقيق وفهم طبيعة ومدى 

وأسباب العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية يف املدارس وتأثريه عىل جميع الطالب يف سن الدراسة. وقد تم الرتكيز بشكل 
خاص عىل تأثري العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية عىل الفتيات وعىل تحصيلهن العلمي. حددت الدراسة ثقافة الصمت 

حول العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية، وأشارت إىل الحاجة إىل تبني نهج مراٍع للثقافة وزيادة الوعي من خالل 
اسرتاتيجية متعددة القطاعات مبا يف ذلك وسائل اإلعالم والتواصل وإدراج مواد دراسية محددة )املهارات الحياتية وحل النزاعات والعنف 

القائم من حيث الجنس( يف برامج التعليم املدريس. وأوصت الدراسة أيًضا بأن يتضمن تدريب املعلمني دورات تستكشف السبل التي 
ينبغي من خاللها تحدي العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية داخل املدارس. باإلضافة إىل ذلك، أبرزت الحاجة إىل وجود 

لجنة توجيهية وطنية، برئاسة وزارة الرتبية والتعليم العايل، لضامن التعاون بني الوزارات الرئيسية وبني املنظامت املحلية حول العنف القائم 
.) Mansour and Karam, 2012(( عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية يف لبنان

تقييم التأثري والعمليات

ميكن للتقييامت مساعدة املربمجني وصانعي السياسات يف تحديد ما إذا كانت تدخالت العنف القامئة عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية 
لديها تأثري، ولكن أيًضا ما إذا كان التدخل ذا صلة وكفاءة وفعالية واستدامة. )لجنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية، 1991(. كام ميكن لعمليات التقييم أن تضمن أن الربنامج عىل املسار الصحيح والتوصية مبا إذا كان يحتاج إىل تعديل وكيفية ذلك. 

هناك عدة أنواع مختلفة من التقييم، اعتامًدا عىل التدخل الجاري تقييمه، والغرض من التقييم، وكذلك السياق واملوارد املتاحة. ميكن أن تكون 
التقييامت عملية تكوينية )تحدث قبل تنفيذ املرشوع أو أثنائه، بهدف تحسني التصميم واألداء( أو تلخيصية تجميعية )استخالص الدروس 

من التدخل املكتمل الذي انتهى تنفيذه(. األنواع الرئيسية للتقييم واستخدامها لربمجة العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية 
موضحة يف الصندوق 11.

نوعي 

بني سن 11-5 أولياء األمور و
جمعيات اآلباء 

واملعلمني 

املدرسة والهيئات التعليمية، 
منسقي الشؤون الصحية، 
املمرضات، املستشارين 

مناقشة مجموعة الرتكيز مقابالت متعمقة

كمي 

استبيان

يف املدرسة الجامعات

املرحلة 
اإلعدادية

الثانوية
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الصندوق 11: ملخص أنواع التقييم واستخدامه يف برمجة العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية

ملاذا يُستخدم يف برمجة العنف القائم عىل النوع 

االجتامعي يف البيئة املدرسية؟

الوصف نوع التقييم

بالنظر إىل السياق املعقد الذي تعمل عليه برامج العنف 

القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية، فإن هذا 

النوع من التقييم يدعم عملية التصميم وميكنه أن يضمن 

تحديد األهداف والهدف الواقعي يف الربنامج، مبا يف ذلك 

عىل مستوى التأثري.

أثناء مرحلة تصميم برنامج العنف القائم عىل 

النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية. يعمل عىل 

دعم تعريف أهداف الربنامج الواقعية، والتحقق 

من فعالية التكلفة وإمكانات الربنامج الذي 

سيتم تقييمه.

تصميم أو تقييم مسبق 

يساعد يف العثور عىل إجابات حول “كيف” و “ملاذا” 

يعمل برنامج العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف 

البيئة املدرسية أو ال يعمل

تقييم تنفيذ الربامج ووضع السياسات وتنفيذها. تقييم العملية 

يسمح للتأمل يف منتصف املدة ومتكني تصحيح املسار، إذا 

لزم األمر. يُعد أمر جيد لتحويل عملية التعلم إىل أفعال، 

ولكنه أقل فائدة للتحقق من صحة تصميم الربنامج 

)املتأخرة إىل حد ما( وأكرث مالءمة للتحسني خالل مرحلة 

التنفيذ

التقييم الذي يتم يف منتصف الطريق من خالل 

الربنامج لتقييم مدى مساهمة املخرجات املنجزة 

يف تحقيق نتائج عىل مستوى النتائج الختامية.

نتائج من أجل الغرض 

أو تقييم منتصف املدة  

خيار جيد يف حالة أهمية اتخاذ قرار رسيع، عىل سبيل 

املثال، لتوسيع برنامج العنف القائم عىل النوع االجتامعي 

يف البيئة املدرسية أو تشكيل سياسات العنف القائم عىل 

النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية. مفيد لفهم عمليات 

التغيري عىل مستوى نتائج اإلطار املنطقي، ولكنه عادة ال 

يركز بشكل رصيح عىل األثر

الرتكيز عىل النتائج عىل املدى القصري واملتوسط 

مثل التغيريات يف املعرفة واملواقف والسلوك 

تجاه العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف 

البيئة املدرسية يف نهاية الربنامج

تقييم النتائج 

عادًة ما تستهدف التأثريات طويلة األجل، مثل التغيريات 

يف انتشار العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة 

املدرسية أو املعايري االجتامعية، ولكن يف املامرسة العملية 

غالبًا ما تتضمن نتائج متوسطة األجل، خاصة إنه من 

الصعب تقييم النتائج عىل املدى الطويل حتى بعد مرور 

ثالث إىل خمس سنوات عىل تدخل الربنامج

تقييم التغيريات التي ميكن أن تعزى إىل تدخل 

معني، مثل املرشوع أو الربنامج أو السياسة.

 تتضمن تقييامت األثر تحلياًل معاكًسا - أي 

مقارنة ما حدث بالفعل وما كان سيحدث يف 

غياب التدخل

تقييم األثر 

املصدر: مقتبس من وزارة التنمية الدولية الربيطانية )2012(

حتى اآلن، معظم الدراسات والتقييامت التي أجريت عىل تدخالت العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية كانت صغرية الحجم 

ونوعية وركزت عىل النتائج التي يتم استخدامها لتقييم التدخل نفسه، بداًل من إعالم السياسة األوسع وتوسيع نطاقها. ويرجع ذلك جزئيًا إىل 

الوقت والتكلفة املنخرطتني يف إجراء تقييامت تأثري صارمة، وبالنظر إىل التدابري املنهجية واألخالقية وتدابري السالمة اإلضافية املطلوبة للبحث يف 

العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية )انظر القسم التايل بشأن »التوصيات املنهجية واألخالقية والسالمة«(. 

املثال الُقطِْري أدناه يقدم مثااًل عىل تقييم أثر التدخالت الرامية إىل الحد من العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية.
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أمثلة من البلدان: تقييم تأثري مجموعة أدوات املدرسة الجيدة، أوغندا 

استخدمت دراسة املدارس الجيدة العديد من طرق التقييم لتقييم أثر مجموعة أدوات املدرسة الجيدة: تجربة مجموعات قياسية عشوائية، 
دراسة نوعية، تقييم اقتصادي وتقييم العمليات. تهدف مجموعة أدوات املدارس الجيدة، التي تم تطويرها من ِقبَل مؤسسة رفع األصوات، 
إىل منع العنف ضد األطفال يف املدارس وتحسني جودة التعليم. وتسعى مجموعة األدوات إىل إرشاك املدرسة بأكملها واملجتمع املحيط بها 

يف عملية تحويل املدرسة إىل بيئة تعليمية صديقة للطفل وغري عنيفة وتشاركية.

 Raising لقياس تأثري مجموعة أدوات املدرسة الجيدة، أجرى باحثون من كلية لندن للصحة العامة والطب املداري، بالتعاون مع مؤسسة 
Voices، تجربة مجموعات قياسية عشوائية يف 42 مدرسة ابتدائية يف منطقة لويرو، أوغندا، من يناير 2012 إىل سبتمرب 2014. هدفت 

 .)Devries et al, 2015( الدراسة لتحديد ما إذا كانت مجموعة األدوات ميكن أن تقلل العنف البدين من طاقم املدرسة إىل الطالب

وتشمل العنارص الرئيسية لتصميم مجموعات القياس العشوائية: 

االختيار العشوايئ لـ 42 مدرسة ابتدائية )مجموعات( من 151 مدرسة يف مقاطعة لويرو )تم استثناء 105 مدارس أخرى حيث مل يكن 	 
لديها سوى عدد قليل جًدا من األطفال يف الفئة العمرية، أو كان لديها بالفعل تدخالت مدرسية قامئة(

 وافق جميع املعلمني الرئيسيني يف املدارس عىل التسجيل	 

 تم استخدام التوزيع العشوايئ الطبقي لتخصيص املدارس ملجموعتي التجربة - 21 مدرسة يف مجموعة القياس و21 يف ذراع التدخل 	 

أجريت دراسات استقصائية شاملة لعدة قطاعات تشمل خط األساس املرجعي )2012( وخط النهائية )2014( يف املدارس - اختار 	 
الباحثون هذا التصميم بداًل من التصميم الفوجي لتجنب املشاكل املتعلقة باستنزاف الطالب بشكل فردي، وألن الهدف الرئييس هو 

قياس االنتشار يف املتابعة

جميع الطالب يف الصفوف االبتدائية الخامس، السادس والسابع )حوايل 14-11 سنة( مؤهلني للمشاركة - تم إخطار اآلباء وميكنهم 	 
اختيار عدم مشاركة األطفال، ولكن األطفال أنفسهم قدموا موافقة مستنرية. )عىل الرغم من أن البيانات قد تم جمعها من طالب الصف 

الخامس إىل السابع، تم تنفيذ مجموعة األدوات عىل مستوى املدرسة( 

	 تم تقديم املشورة لجميع األطفال بغض النظر عام كشفوه. يقوم مسؤول الرصد املخصص للدراسة بالتحقق بانتظام من أي آثار سلبية 	 
للتدخل نفسه أثناء الزيارات إىل املدارس

 تم إبالغ األطفال أثناء عملية املوافقة بأن بياناتهم قد يتم متريرها إىل موظفي حامية الطفل. استندت اإلحاالت إىل معايري محددة سلًفا 	 
متفق عليها مع مقدمي الخدمات، مبا يف ذلك شدة وتوقيت العنف املبلغ عنه.

ووجدت الدراسة أن مجموعة األدوات قللت العنف البدين من تجاه موظفي املدرسة بنسبة 42 باملائة - وهو تغيري مثري لإلعجاب عىل فرتة 
زمنية قصرية نسبيًا )18 شهرًا(. أبلغ الطالب يف مدارس التدخل عن تحسن مشاعر الرفاه والسالمة يف املدرسة. ومع ذلك، ال تزال مستويات 

العنف املدريس عالية يف كل من مدارس القياس والتدخل.

 االعتبارات املنهجية واألخالقية واألمنية

اعتبارات منهجية لقياس العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية: 

يعترب البحث حول العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية حساًسا للغاية بالنسبة للنهج املنهجية )Leach, 2006( يجب عىل 
الباحثني الذين يجمعون البيانات حول العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية النظر يف القضايا املنهجية التالية: 

	 تعريفات العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية: بالنسبة لجميع تصاميم الدراسة، من املهم تجنب غموض املصطلحات مثل 
“التنمر” أو “املضايقة” أو “العنف” أو “العقاب البدين”، بحيث أنها مفتوحة للتفسري. بداًل من ذلك، يجب عىل الباحثني تسمية أعامل العنف 

الفعلية، والتي هي أقل عرضة للتفسري وميكنها تعزيز صالحية الدراسة. عىل سبيل املثال، »ُسحبت من مالبيس«، »قُّدمت تعليقات سيئة ونكات 
 .)RTI International, 2016( »عن مظهري«، »ُهددت بإيذايئ«، »ُصفعت« أو »ُعرض عيّل الحصول عىل عالمة جيدة مقابل مامرسة الجنس
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توضيح معايري الوقت: استخدمت دراسة استقصائية حول العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية والعنف ضد األطفال مجموعة من الفرتات 

الزمنية املختلفة لتقييم االنتشار. عىل سبيل املثال: 

- يسأل االستقصاء الدويل للعنف ضد األطفال عن تجارب أنواع مختلفة من العنف “يف آخر 12 شهرًا”، وكذلك عن السن عند حدوثه ألول مرة. 

 - بالن إنرتناشيونال واملركز الدويل للبحوث املتعلقة بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية الخاص باملرأة )2011( بحث يف خمسة بلدان يف   

  آسيا عن تجربة العنف يف املدارس يف آخر 6 أشهر.

- يسأل استطالع صحة الطالب العاملي التابع ملنظمة الصحة العاملية عن تجارب التنمر اللفظية والبدنية »خالل الثالثني يوًما املاضية«. 

 - تسأل الجمعية الدولية للوقاية من إساءة معاملة األطفال وإهاملهم من خالل أداة فحص إساءة معاملة األطفال حول تجارب العنف عىل مدى العمر 

  وكذلك تجارب العنف خالل األسبوع املايض.

 حتى اآلن، ال يوجد توافق يف اآلراء حول أي معيار للوقت أكرث مالءمة للبحث حول العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية - سيعتمد الكثري 

من ذلك عىل طبيعة البحث وغرضه. ومع ذلك، من املهم أن نضع يف اعتبارنا أنه من الصعب عىل األطفال الصغار أن يتذكروا األطر الزمنية األطول. للتغلب 

عىل هذا التحدي، ميكن أن ترتكز األطر الزمنية عىل أحداث مثل بداية العام األكادميي. 

 عدم االستجابة أو »االحتساب الناقص«: قد ال يرغب املجيبون يف اإلفصاح عن أنهم قد تعرضوا للعنف، رمبا بسبب الخوف من االنتقام أو املحرمات أو 	 

الشعور بالذنب أو الخجل. يف بعض الحاالت، قد ال يرى األطفال والشباب تجربة معينة كعمل من أعامل العنف أو اإلساءة، ألنهم قد يعتربونها طبيعية. 

ميكن أن يساعد البحث التكويني يف تحديد االختالفات يف اللغة، باإلضافة إىل مساعدة الطالب عىل تعلم سلوكهم املناسب وغري املناسب. 

العد املزدوج )أو زيادة( االحتساب: عند استخدام البيانات القامئة عىل الخدمة، قد يتم حساب الشخص أو الحادث أكرث من مرة. قد تكون هناك حاالت 	 

اإلفراط يف اإلبالغ من ِقبَل املشاركني /الجناة، حيث ميكن اعتبار العنف ضد الفتيات مظهرًا للذكورة.

 تحيز أخذ العينات ومكان الدراسة: تتعرض الدراسات املدرسية ملخاطر التحييز عند أخذ العينات، مع الخوف من العنف والخوف من الكشف عن 	 

العنف الذي يؤثر عىل الحضور املدريس يف يوم الدراسة. كام استخدمت الدراسات االستقصائية لألرس املعيشية لقياس العنف القائم عىل النوع االجتامعي 

 يف البيئة املدرسية، عىل الرغم من أن ذلك ميكن أن يقدم أيًضا مخاوف منهجية وأخالقية بسبب العنف الذي قد يوجد يف املنزل 

 .)RTI International, 2016(

استخدام املنهجيات املالمئة لألطفال وموظفي التعداد املدربني أمران أساسيان لقياس التغيري وإلثارة املعلومات بشأن القضايا الحساسة من األطفال 	 

والشباب.

احرتام الخصوصية والرسية يعني ضامن الخصوصية فيام يتعلق بحجم املعلومات التي يريد الطفل الكشف عنها أو مشاركتها، ومع من؛ الخصوصية يف 	 

عمليات جمع املعلومات /جمع البيانات وتخزينها التي تسمح لتبادل املعلومات الرسية مع املعنيني؛ وخصوصية املشاركني يف البحث بحيث ال ميكن 

التعرف عليهم يف نرش وتوزيع النتائج. 

بالنسبة للكثري من القضايا املنهجية املذكورة أعاله، ال يوجد حل سهل. فيجب توخي الحذر يف عرض وتحليل البيانات. عىل سبيل املثال، ينبغي أن يكون 

الباحثون حريصني عىل التأهل يف تقاريرهم إىل أن اإلحصائيات املستندة إىل الخدمات تعكس الحاالت التي تم اإلبالغ عنها فقط وأن هناك احتاملية 

»لالحتساب الناقص« باإلضافة إىل »العد املزدوج«. 

تعترب املوافقة املستنرية أمرًا حيويًا لحامية جميع املشاركني يف البحث وضامن أن تكون املعلومات املتعلقة بحامية البيانات وغريها من املخاطر واضحة ألي 

من األشخاص املشاركني. حيثام يكون األطفال دون سن 18 عاًما مشاركني يف البحث، يجب الحصول عىل موافقة مقدمي الرعاية أو الوالدين أو األوصياء. 

اعتامًدا عىل عمر الطفل )عادًة 16 عاًما أو أكرث(، يلزم الحصول عىل موافقة من كل من الطفل ومقدم الرعاية أو الويص.

تعترب بروتوكوالت املوافقة املستنرية املقدمة من أولياء األمور/مقدمي الرعاية واألطفال من املتطلبات األساسية للدراسات األخالقية حول العنف 
القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية. ومبا أنه من غري املعروف مدى إملام اآلباء ومقدمي الرعاية بالقراءة والكتابة، قام الباحثون 

 .)RTI International, 2016( برتتيب األحداث لتقديم معلومات شفهية عن دراستهم، واإلجابة عن األسئلة، وتوزيع وجمع مناذج املوافقة

يحتاج الباحثون أيًضا إىل أن يكونوا مستعدين لإلفصاح من ِقبَل األطفال أثناء البحث ولديهم بروتوكوالت واضحة للتعامل مع مثل هذه 

املواقف، مبا يف ذلك معلومات حول التزاماتهم القانونية واألخالقية ومسارات اإلحالة. وميثل ذلك تحديًا بشكل خاص حيث توجد أنظمة قانونية 

وصحية وتعليمية ضعيفة. من املهم أن يدرك الباحثون جميع الخيارات.
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الصندوق 12: املوافقة املستنرية - املبادئ األساسية

يحدد )Gallagher )2009 املبادئ األساسية التالية للموافقة املستنرية: 

1. املوافقة تتضمن إجراًء رصيًحا، مثل االتفاقية الشفوية أو الخطية.

 2. ال ميكن إعطاء املوافقة إال إذا تم إخطار املشاركني وتم فهمهم للبحث.

 3. يجب إعطاء املوافقة طواعية دون إكراه. 

4. يجب أن تكون املوافقة قابلة للتفاوض بحيث ميكن لألطفال االنسحاب يف أي مرحلة من مراحل عملية البحث.

  االعتبارات األخالقية والسالمة لقياس العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية:

 تثري البحوث وعمليات الرصد والتقييم حول العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية، عدة تحديات تتعلق باألخالقيات والسالمة فيام 
يتعلق بالعمل مع األطفال والشباب بشأن القضايا الحساسة املتعلقة بالعنف واألعراف الراسخة بشأن الشئون الخاصة بالنوع االجتامعي والجنس. 

 يجب إجراء البحوث املتعلقة باألطفال والشباب وفًقا للميثاق الدويل للبحوث األخالقية التي تشمل األطفال 
.)http://childethics.com/charter :اليونيسف(

باإلضافة إىل القضايا والتحديات األخالقية األوسع التي ينطوي عليها إجراء البحوث مع األطفال، فهناك أيًضا اعتبارات محددة حول العنف. عىل 
الرغم من عدم وجود مبادئ توجيهية محددة يف الوقت الحايل للبحوث املتعلقة بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية، فهناك 

العديد من املوارد املفيدة حول األبحاث بشأن العنف ضد النساء والفتيات، مبا يف ذلك توصيات منظمة الصحة العاملية األخالقية والسالمة 
بشأن العنف املنزيل ضد املرأة )2001( والعنف الجنيس يف حاالت الطوارئ )2007(، ميكن تكييفها من أجل البحث والرصد والتقييم للعنف 

القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية. عىل سبيل املثال، تويص منظمة الصحة العاملية )2001( برضورة تدريب العاملني امليدانيني عىل 
إحالة النساء الاليت يطلنب املساعدة إىل الخدمات املحلية املتاحة ومصادر الدعم. وحيث توجد موارد قليلة، قد يكون من الرضوري أن تقوم 

الدراسة بإنشاء آليات دعم قصرية األجل ». ميكن تكييف هذه الصياغة من »املرأة« إىل »األطفال«.

املزيد من املراجع حول رصد وتقييم العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية

مؤرشات العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية

Bloom. S. 2008، العنف ضد النساء والفتيات: مجموعة من مؤرشات الرصد والتقييم. واشنطن العاصمة، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية. 
http://www.cpc.unc.edu/measure/publications/ms-08-30 :انظر

 تركز هذه املجموعة من مؤرشات الرصد والتقييم عىل مؤرشات العنف ضد النساء والفتيات، ولكنها تطبق عىل نطاق أوسع عىل مجال العنف 
القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية. فعىل سبيل املثال، تحتوي عىل قسم بشأن مؤرشات الربامج التي تتصدى للعنف ضد النساء 
والفتيات يف قطاع التعليم، باإلضافة إىل املؤرشات التي تنظر إىل منع العنف ضد النساء والفتيات، مثل العمل مع الرجال واألوالد والشباب 

وحشد املجتمع. باإلضافة إىل ذلك، هناك أقسام متهيدية مفيدة حول ما يجعل املؤرش جيد، والرصد والتقييم بشكل أعم واالعتبارات األخالقية /
السالمة.

Fancy, K. وFraser, E. 2014b. مالحظة توجيهية من وزارة التنمية الدولية الربيطانية: التصدي للعنف ضد النساء والفتيات يف برمجة 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads / :التعليم. الجزء بالتوجيه العميل. لندن، وزارة التنمية الدولية. انظر

 attachment_data /file /318900 /Education-guidance-note-partB.pdf

ميكن العثور عىل أمثلة للمؤرشات العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية يف ملحق هذه املذكرة التوجيهية الخاصة بوزارة 
التنمية الدولية الربيطانية يف معالجة العنف ضد النساء والفتيات يف برامج التعليم. يتم توفري املؤرشات ألربعة مجاالت نتائج رئيسية: 

)1( السياسات والقوانني واملبادئ التوجيهية الدولية واملحلية والوطنية؛

)2( آليات الوقاية واإلبالغ واإلحالة والخدمات؛ 

)3( التعبئة املجتمعية مبشاركة نشطة من الفتيات والنساء؛ 
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 )4( يتمتع كل من الفتيان والفتيات ببيئات تعلم آمنة مع مناهج ومامرسات تدريس تقلل من العنف ضد النساء والفتيات وتعزز املعايري التي 
     تراعي املساواة بني الجنسني. 

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية2014. مجموعة أدوات مكتب شؤون النوع االجتامعي لرصد وتقييم العنف القائم عىل النوع االجتامعي 
امتداد سلسلة اإلغاثة من أجل التنمية. واشنطن العاصمة، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية. راجع: 

https://www.usaid.gov/gbv/monitoring-evaluating-toolkit 

توفر مجموعة األدوات هذه إرشادات حول كيفية مراقبة وتقييم تدخالت العنف القائم عىل النوع االجتامعي عىل طول سلسلة اإلغاثة من 
أجل التنمية. يتم تقسيم سلسلة تواصل إغاثة-تنمية عىل نطاق واسع إىل ثالث مراحل: 

)1( مرحلة ما قبل األزمة؛

)2( مرحلة األزمة؛

)3( مرحلة ما بعد األزمة.

إطار قياس الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )املرتقب( 

أدوات جمع البيانات 

دراسات استقصائية للعنف ضد األطفال تعمل عىل قياس العنف البدين والعاطفي والجنيس ضد األطفال والشباب البالغني بعمر 24-13 سنة 
 http://www.cdc.gov/violenceprevention/vacs/index.html

الدراسة االستقصائية العاملية للحالة الصحية يف املدارس ملنظمة الصحة العاملية:جمع بيانات عن تجارب األطفال املتعلقة بالعنف يف 66 بلًدا 
http://www.who.int/chp/gshs/ يف جميع أنحاء العامل، عىل الرغم من أن البيانات غري مصنفة حسب مكان حدوث العنف أو من ارتكبها

/en

الجمعية الدولية ملنع إساءة معاملة األطفال وإهاملهم .أدوات فحص إساءة معاملة األطفال. تقوم بجمع بيانات حول مدى وعمق إساءة 
http://www.ispcan.org/?page=ICAST  معاملة األطفال

http://    .االتجاهات يف دراسة الرياضيات والعلوم عىل املستوى الدويل ودراسة للتقدم الدويل يف مجال محو األمية. تجمع بيانات عن التنمر
/timssandpirls.bc.edu

مزيد من املوارد حول التقييم

تقدم املوارد التالية خلفية مفيدة حول كيفية تقييم التأثري. عىل الرغم من أن هذه املنهجيات ال تركز بشكل محدد عىل العنف القائم عىل 
النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية، إال أنه ميكن بسهولة تكييف املنهجيات لتقييم تأثري تدخل العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة 

املدرسية.

http:// :مركز املعارف اإللكرتوين التابع لهيئة املتحدة للمرأة إلنهاء العنف ضد النساء والفتيات -مناذج الربمجة حول املراقبة والتقييم. انظر
/www.endvawnow.org/en

وزارة التنمية الدولية الربيطانية. 2012. إرشادات بشأن الرصد والتقييم للربمجة عىل موضوع العنف ضد النساء والفتيات. لندن، وزارة 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/67334/How- :التنمية الدولية الربيطانية. انظر

to-note-VAWG3-monitoring-eval.pdf

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. 2006.موجز ملبادئ تقييم األثر باريس.

 http://www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/37671602.pdf  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

.Pittman, A. 2010و .Batliwala، S

http://www.awid. org/  .إلقاء نظرة عىل التغيري يف واقع املرأة: نظرة نقدية مهمة عىل أطر ومناهج الرصد والتقييم الحالية. تورنتو، أويد
 sites/default/files/atoms/files/capturing_change_in_womens_realities.pdf

RTI الدولية الدولية 2016 
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اإلطار املفاهيمي ومجموعة األدوات الخاصة بقياس العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية واشنطن العاصمة، الوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية.                                                                                                         

اعتبارات املنهجية واألخالقية والسالمة 

توفر املوارد التالية خلفية مفيدة العتبارات املنهجية واألخالقية والسالمة إلجراء البحوث والرصد والتقييم مع األطفال والشباب: 

www.childethics.com :البحوث األخالقية التي تشمل األطفال )إيريك( املوقع التفاعيل

مجموعة العمل الفنية املعنية بجمع البيانات حول العنف ضد األطفال. 2012. املبادئ األخالقية واملعضالت واملخاطر يف جمع البيانات عن 
العنف ضد األطفال: مراجعة األدبيات املتاحة. نيويورك، اليونيسف – استعراض املؤلفات مع روابط لتوجيهات مفيدة.

 Leach, F. 2006. بحث عن العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املدارس: االعتبارات املنهجية واألخالقية، التنمية العاملية،  املجلد. 34، 
رقم 6، الصفحات 1، 129-47

منظمة إنقاذ الطفولة. 2004. هل ترغب يف إرشاك األطفال الصغار يف األبحاث؟ - مجموعة أدوات تدعم املشاركة املجدية واألخالقية لألطفال 
يف البحوث املتعلقة بالعنف ضد األطفال.
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املالحق



109 التوجيهات العاملية بشأن التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية

امللحق األول: التزامات واتفاقيات السياسة 
اإلقليمية بشأن األطفال والعنف

1990: امليثاق األفريقي لحقوق ورفاهية الطفل - يجب عىل األطراف املوقعة اتخاذ جميع التدابري املناسبة لحامية األطفال من جميع أشكال 

العنف، مبا يف ذلك اإلساءة البدنية والعقلية والجنسية )املادة 16( واالستغالل الجنيس )املادة 27(.

1996: امليثاق االجتامعي األورويب وامليثاق االجتامعي املعدل –  الذي يتطلب حظرًا ترشيعيًا ضد أي شكل من أشكال العنف ضد األطفال، مبا 

يف ذلك يف املدرسة.

2013: اجتامع الطاولة املستديرة آلسيا واملحيط الهادئ حول العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املدرسة، يف بانكوك يف نوفمرب 2013 

والذي نظمته اليونسكو وومبادرة األمم املتحدة لتعليم الفتيات ومنظمة بالن إنرتناشيونال للجمع بني الوزارات والباحثني واألمم املتحدة 

واملجتمع املدين. نرُشت أيًضا مراجعة إقليمية عن العنف القائم عىل النوع االجتامعي املدريس يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ )اليونسكو، 

2014( لتحسني فهم القضايا املتعلقة بالعنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي يف املدرسة ولتحديد الخطوات للحد من حوادث املدارس ذات 

الصلة بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املنطقة.

2014: تم تشكيل مجموعة العمل العاملية إلنهاء العنف املرتكز عىل النوع االجتامعي يف املدارس، يف أغسطس/آب 2014 للتعاون عىل 

إنهاء العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املدرسة. وتتكون املجموعة من ائتالف من الحكومات ومنظامت التنمية ونشطاء املجتمع املدين 

واملؤسسات البحثية.
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امللحق الثاين: قامئة مرجعية لوضع وتنفيذ 
إطار الرصد والتقييم للعنف القائم عىل النوع 

االجتامعي يف املدرسة

 

كيف ميكن وضع وتنفيذ إطار للرصد والتقييم بشأن العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املدارس؟ عينة قامئة االختيار عىل أساس توصيات 

LITTLEWOOD ET AL )2015( AND LEACH ET AL )2013(

من يقودالخطوات

التحليل السياقي: تقييم الوضع بالنسبة لنقاط الدخول واملساحات للتدخل االسرتاتيجي 1

بشأن العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية باستخدام البحوث 

التكوينية، مبا يف ذلك مراجعة األدبيات/تحليل السياسات ومصادر البيانات الثانوية.

تصميم إطار املراقبة والتقييم الخاص بك: حدد األنشطة األساسية ونظرية التغيري التي 2

تنطوي عليها هذه، مع املساهمة املحتملة ملؤسستك. ]نظرية التغيري هي أداة تسمح 

لك بوصف تسلسل التغيري: بدًءا باالحتياج الذي تحاول معالجته، والتغيريات التي 

ترغب يف إجرائها )نتائجك(، وما تخطط للقيام به )أنشطتك(.[

تحديد طرق الرصد والتقييم املناسبة: طوال دورة الربمجة - عىل سبيل املثال جمع 3

بيانات خط األساس يف مرحلة التصميم، والتقييم التشاريك للمساواة بني الجنسني يف 

املدارس، والرصد والتحليل املستمرين لألنشطة والنواتج الربنامجية، وتقييم منتصف 

املدة التشاريك والتقييم.

تصميم مؤرشات العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املدارس: تأكد من وجود توازن 4

جيد بني املؤرشات الكمية والنوعية.

تحديد إطار زمني إلجراء أنشطة الرصد مع الرشكاء )مثل الوزارات الرئيسية األخرى، 5

وإدارة املدارس واملعلمني، واملنظامت غري الحكومية التي تقدم خدمات الصحة 

واالستشارة للمراهقني( وأصحاب املصلحة األخرين مثل رابطات اآلباء.
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قم بتخطيط مصادر البيانات املحتملة ونقاط تجميع البيانات )مصادر البيانات 6

الرئيسية األولية والثانوية، واملخربين إىل املقابالت، واالجتامعات واألحداث لتقييمها(. 

وعادة ما تكون املدارس هي الوحدة األساسية للتحليل فيام يتعلق مبراقبة العنف 

القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية، ويويص Leach وآخرون )2013( بأن 

تُختار عينة من املدارس تبلغ 10 باملائة عىل األقل. يف بعض السياقات، قد تكون عينة 

“مراقبة” من املدارس أيًضا جزًءا من تصميم الرصد والتقييم. إن موقع إجراء املقابالت 

مهم بشكل خاص يف العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية بحيث ال 

تتاح الفرصة للمرتكبني ملراقبة األشخاص الذين تتم مقابلتهم أو كيفية استجابتهم.

7. انظر إىل متطلبات امليزانية: ما الذي ميكن عمله يف املنزل، وما الذي يحتاج إىل 7

مدخالت خارجية وما الذي قد يكلف؟

تصميم أدوات جمع البيانات: تشمل األمثلة؛ االستبيانات الرسية التي يجب ملؤها من 8

ِقبَل التالميذ و/أو املعلمني؛ دليل ملقابلة شبه منظمة؛ دليل املناقشة الجامعية املركزة؛ 

أدوات تشاركية الستكشاف قضايا محددة؛ بطاقات املراقبة تنسيقات املالحظة الصفية. 

ضع يف اعتبارك أيًضا تضمني طرق جمع البيانات اإللكرتونية ذاتية اإلدارة، حيثام أمكن، 

كطريقة للحفاظ عىل رسية الردود ومساعدة املشاركني عىل الشعور براحة أكرب. ضع يف 

اعتبارك الوقت الالزم الستكامل االستبيانات - قد ال تكون االستبيانات الطويلة مناسبة 

لألطفال الصغار عند تصميم األدوات.

ضامن موافقة مجلس املراجعة املؤسيس: العمل مع األطفال يف مثل هذه القضية 9

الحساسة حيث يتطلب العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية 

موافقة مجلس املراجعة املؤسيس. إن مجلس املراجعة املؤسيس، املعروف أيًضا بلجنة 

األخالقيات املستقلة، أو مجلس املراجعة األخالقية، أو مجلس أخالقيات البحوث، هو 

لجنة تم تعيينها رسميًا للموافقة عىل ومراقبة ومراجعة األبحاث البيولوجية والطبية 

والسلوكية التي تشمل البرش. الهدف الرئييس من مجالس املراجعة املؤسسية هو 

حامية األشخاص من األذى البدين أو النفيس الذي يحاولون القيام به من خالل مراجعة 

بروتوكوالت البحث واملواد ذات الصلة. ميكن أن تستغرق عمليات مجلس املراجعة 

املؤسيس عدة أشهر، لذلك يجب أن يتم أخذها يف االعتبار يف مرحلة مبكرة من عملية 

التخطيط.

أدوات جمع البيانات التجريبية: انظر الخطوة 8 للحصول عىل أمثلة ألدوات جمع 10 

البيانات املمكنة التي تحتاج إىل تجريب قبل أن تتم إدارتها.

تحديد االعتبارات األخالقية واألمنية واملنهجية والتأكد من أن املوظفني عىل دراية 11

كاملة، ومدربني عىل التعامل مع هذه االعتبارات: عىل سبيل املثال، كيفية معالجة 

الكشف، من اإلحاالت إىل الخدمات املناسبة أو وجود أخصايئ اجتامعي/مستشار يف 

متناول اليد؟ كيف نتعامل مع قوانني اإلبالغ اإللزامية املوجودة يف العديد من البلدان؟ 

من املهم أن ندرك أننا نسأل عن األشياء التي غالبًا ما ينظر إليها عىل أنها محرمة، و/

أو قد يُنظر إليها عىل أنها انتقادات للثقافة والقواعد املحلية. لذلك، أكرث من املجاالت/

القطاعات األخرى، من املهم التفكري يف طرق حساسة إلرشاك الناس.
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توظيف وتدريب فريق البحث/العدادين: تُعد هذه خطوة بالغة األهمية بالنسبة 12

للرصد والتقييم املرتبط بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي املدريس، وللبحوث من 

أجل التأكد من أن فريق البحث يستخدم أساليب حساسة ومالمئة لألطفال ومعرفة 

كيفية التعامل مع التقارير املتعلقة بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املدرسة 

بطريقة مناسبة. يجب أن يتناسبوا بشكل مثايل مع جنس ومكانة وثقافة املشارك، ولكن 

ليس من نفس املجتمع )ألن املشاركني قد يخشون الكشف عن الحوادث لشخص من 

مجتمعهم( ويجب أال يكونوا هم الجناة أنفسهم.

االنخراط املبديئ مع املجتمعات: من املهم أن تضع يف اعتبارك أن الناجني والجناة قد 13

يكونون من بني أصحاب املصلحة الذين تتعامل معهم، وميكن للمجرمني الضغط عىل 

الناجني أو غريهم عىل عدم الكشف عن األشياء. قد تفكر يف التحدث إىل املجموعات 

بشكل منفصل والتحدث إىل مجموعات الطالب قبل التحدث إىل مجموعات املعلمني 

كنهج واحد ملعالجة هذه املشكلة.

جمع البيانات األساسية األولية، وتحليل وترتيب النتائج.14

إجراء الرصد والتقييم املستمرين )ضبط األنشطة حسب الحاجة(.15
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   امللحق الثالث: املعايري املحتملة أو »معايري 

املؤرشات« التي يتعني مراعاتها عند تصميم واختيار 

مؤرشات العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف 

املدرسة

استناًدا إىل عمل)2008( Bloom والفريق املرجعي للرصد والتقييم التابع لربنامج األمم املتحدة املعني بفريوس نقص املناعة البرشية )2010(، فيام 

ييل بعض املعايري املحتملة التي يجب أخذها يف االعتبار عند اختيار مؤرشات العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي يف املدارس:

املعايري محتملة أو »معايري املؤرشات« التي ينبغي مراعاتها عند تصميم واختيار مؤرشات العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املدرسة

نبغي أن تكون املؤرشات مراعية العتبارات النوع االجتامعي، مبا يف ذلك جمع بيانات مصنفة حسب النوع 
االجتامعي لقياس املدى الذي تكون فيه نتائج العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية مراعية 

لالعتبارات املذكورة، وضامن تحليل البيانات من خالل منظور النوع االجتامعي.

مراعاة النوع االجتامعي

 يف حني ينبغي جمع البيانات يف نهاية املطاف عىل النطاق الكامل للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف املدرسة، 
ينبغي أن تقيس املؤرشات أنواع مختلفة من العنف، مبا يف ذلك العنف البدين والجنيس والنفيس، فضاًل عن تصنيفها 

حسب العمر.

التصنيف حسب العمر ونوع 
العنف

ينبغي أن تقيس املؤرشات جوانب برنامج العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية واملقصود منه 
قياسه.

املطابقة

يجب أن تقيس املؤرشات فقط جانبًا من برنامج العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية والذي 
يُقصد به قياسه.

محددة

يجب أن تقلل املؤرشات من نسبة الخطأ يف القياس، ويجب أن تُنتَج النتائج نفسها باستمرار مع مرور الوقت، بغض 
النظر عن املراقب أو املستجيب.

موثوقة

يجب أن يكون باإلمكان قياس املؤرشات باستخدام أدوات ومنهجيات مختلفة تكون صالحة وقابلة للتكرار قابلة للقياس

ينبغي أن تستخدم املؤرشات وحدات وقواسم قابلة للمقارنة من شأنها أن متكن من زيادة فهم التأثري أو الفعالية 
عرب مختلف مجموعات السكان أو مناهج الربامج.

قابلة للمقارنة )مع مرور 
الوقت وبني اإلعدادات(

يجب تطوير املؤرشات للسامح بالتغيري يف أي اتجاه، ويجب أال يحدد اتجاًها يف صياغة الكلامت )عىل سبيل املثال، 
يجب صياغة املؤرش عىل أنه »مستوى الوعي« بداًل من »زيادة الوعي«(.

غري ُمَوَجهة

يجب أن تحتوي املؤرشات عىل تعريفات واضحة ومحددة جيًدا. ينبغي أن يحدد املؤرش ما ييل: العنوان والتعريف؛ 
الغرض واملنطق، طريقة القياس، طريقة الجمع، تردد القياس، التفاصيل املفصلة، إرشادات حول كيفية تفسري 

التغيري يف املؤرش؛ نقاط القوة والضعف، ومعلومات إضافية.

دقيقة

يجب أن يكون من املمكن قياس مؤرش باستخدام األدوات واألساليب املتاحة. هل توجد املوارد والقدرات واآلليات 
املناسبة لجمع وتفسري واستخدام البيانات الخاصة باملؤرش؟

عملية

يجب أن يكون املؤرش رضوريًا ومفيًدا. يجب أن تكون املؤرشات مرتبطة بشكل محدد مبدخالت أو مخرجات أو 
نتائج برنامجية.

مرتبط بشكل برامجي
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يتعرض أكرث من 246 مليون طفل إىل العنف القائم عىل النوع االجتامعي داخل املدارس أو حولها كل عام. وهو ما 
ميثل انتهاكًا لحقوق اإلنسان الخاصة بهم، كام يُعد شكًل من أشكال التمييز القائم عىل النوع االجتامعي الذي ترتتب 

عليه عواقب بدنية ونفسية وتعليمية بعيدة املدى. إن وضع حد للعنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة 
املدرسية يُعد إحدى أولويات الدول التي ترغب يف تحقيق أهداف عاملية طموحة يف مجال التعليم الجيد والشامل 

للجميع واملساواة بني الجنسني.

تهدف هذه التوجيهات إىل توفري موارد شاملة وجامعة حول العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف البيئة املدرسية، 
مبا يف ذلك، التوجيهات العملية الواضحة القامئة عىل املعرفة ودراسات الحالة املتنوعة واألدوات املوىص بها الخاصة 

بقطاع التعليم ورشكائه الذين يعكفون عىل إنهاء العنف القائم عىل النوع االجتامعي داخل املدراس وحولها.

 تُتاح هذه التوجيهات أيًضا عىل بوابة املعرفة التفاعلية عىل املوقع اإللكرتوين التايل:
www.endvawnow.org
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