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تربية
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التأديب العنيف لألطفال ستار للتربية
ُيخبئ وراءه أنواعًا من العنف الجسدي

عىل عكس دول العامل املتحرض ،ال يشكل التأديب العنيف لالطفال عيبا يف لبنان ،بل يلجأ اليه االهل احيانا غري آبهني بتأثرياته
السلبية عىل نفسية الطفل وعىل عالقته بهم ،ناهيك بالصورة العنيفة التي يعطيها هذا االسلوب عن مجتمعنا مع مشاهد
العنف التي تفرض نفسها ،سواء يف الشارع او املدرسة او عىل شاشات التلفزة

جاءت جائحة كورونا لتقلب حياة
االطفال رأسا عىل عقب ،مع ما خلفته من
تبعات كان لها اشد التأثري عىل رفاهيتهم
وتغذيتهم وصحتهم العقلية والجسدية
وعىل عالقتهم داخل ارسهم ومع االصدقاء
واملجتمع عموما ،ما جعلهم اكرث عرضة
للتحرش الجنيس والعنف الجامعي
واالعتداء املنزيل وعاملة االطفال والزواج
املبكر للفتيات تحديدا.

هذا الواقع دفع وزارة الشؤون
االجتامعية  -املجلس االعىل لحقوق
الطفل ،بالتعاون مع مؤسسة الرؤية
العاملية اىل اطالق املرحلة الثانية من
حملة "شغلتي وعملتي حامية الطفل
من العنف" ،وذلك خالل ورشة عمل
استمرت عىل مدى يومني ،شارك فيها
ممثلون عن جميع الوزارات املعنية
كالصحة والداخلية والرتبية والعدل،

واملنظامت املحلية والعاملية التي تعنى
بحقوق الطفل .وقد جرى خالل الورشة
عرض للسياسات التي يجب امليض
بها من اجل حامية االطفال يف لبنان،
والبحث عن االسباب الجذرية والرئيسية
وراء ازدياد اعداد التأديب العنيف
والعمل عىل ايجاد حلول له ،ودور
الجهات الحكومية يف معالجة كل انواع
العنف املوجه ضد االطفال وسبل تجنبه.

كرم :ينبغي تدريب االساتذة واالهل
على سبل التعاطي مع االطفال
االمينة العامة للمجلس االعىل للطفولة
يف وزارة الشؤون االجتامعية ريتا كرم،
رأت ان املامرسات التي نراها يوميا
تقريبا "تحتم علينا املبارشة بالعمل عىل
تعديل القوانني املوجودة وتغيري بعضها،
ووضع مراسيم تطبيقية لبعضها االخر
ليك نتمكن من تنفيذ خطة العمل التي
توصلنا اليها .هذا من جهة ،لكن من جهة
اخرى يجب الرتكيز عىل تدريب االساتذة
واالهل عىل سبل التعاطي مع االطفال
يف ظل الظروف الصعبة التي منر بها،
كوننا مل نعد يف حالة طبيعية بل يف وضع
استثنايئ للغاية".
■ هل ساهمت الظروف التي منر بها يف
ازدياد حاالت التأديب العنيف؟
□ اصبح الوضع العام صعبا جدا عىل
الجميع ،وبخاصة عىل رشيحة كبرية
من االهل الذين باتوا بني ليلة وضحاها
عاطلني عن العمل ومن دون اي مدخول،
اذ اصبحوا عاجزين متاما عن تلبية
الحاجات البديهية الطفالهم من ماكل
وملبس ،لذا فان الالمئة ال تقع فقط عىل
عاتق االهل.
■ كيف اثرت االوضاع الصحية التي منر
بها عىل االطفال؟
□ ان الوضع الراهن بكل تشعباته معقد
جدا ،وقد جاء وباء كورونا ليزيد من
تعقيداته .فمن جراء وجودهم املستمر
يف املنزل ،بات الفتيان والفتيات يف لبنان
معرضني لخطر العنف املتزايد من االهل
نتيجة عوامل متنوعة مبا يف ذلك الضغط
االقتصادي املتفاقم عىل االرس ،واوامر
البقاء يف املنزل ،واغالق املدارس ،وتدابري
االستجابة االخرى لجائحة كوفيد ،19 -
فضال عن وجود ضغوط عائلية اضافية
نتجت من ازمة كورونا ،منها فقدان
الوظائف والعزلة والتعبئة املفرطة

االمينة العامة للمجلس االعىل للطفولة يف وزارة الشؤون االجتامعية ريتا كرم.

يمكن لكل طفل
معنف التقدم بشكوى ضد
اي شخص يقوم بتعنيفه

والقلق عىل الصحة والشؤون املالية.
هذا الواقع املستجد مل يكن اسهل عىل
االطفال ايضا اسوة باملراهقني ،فهم
مل يعودوا قادرين عىل افراغ الطاقة
املوجودة يف اجسامهم من خالل مامرسة
اي نوع من انواع االنشطة .لذلك
نجدهم يعمدون اىل تفريغ هذه الطاقة
يف البيت عرب قيامهم بترصفات معينة ال
يقبل بها االهل مام يدفعهم اىل القيام
بردود فعل عنيفة كالرضب او الرصاخ،
علام ان الطرفني باتوا متعبني للغاية.
هناك بالتأكيد زيادة يف حاالت العنف،

لكنني ال اريد ان اكون مجحفة يف حق
االهل فاحملهم وحدهم تبعاتها .اما يف
ما يتعلق باملدرسة ،فثمة وسائل كثرية
لتدريب االساتذة بهدف التقليل من
العنف ،وهي من مهمة املركز الرتبوي
للبحوث واالمناء .اما نحن فنعتمد حاليا
عىل تقنيات معينة اليصال رسالتنا اىل
االطفال قوامها االلعاب والقصص.
■ كيف ميكن ان يقوم االطفال املعنفون
بالتبليغ عن وضعهم؟
□ ميكنهم القيام بذلك من خالل
منصة الحملة او عرب صفحة الفايسبوك
التابعة للمجلس االعىل للطفولة no-
to violence against children
 -Lebanonالتي اتوىل انا شخصيا
ادارتها ،والتي يستطيع االطفال او االهل
ارسال رسائلهم عربها .كذلك ميكن لكل
طفل معنف التقدم بشكوى ضد اي
شخص يقوم بتعنيفه ،وهذا حق يكفله
له القانون.
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داود :نسبة التأديب العنيف
ارتفعت في حياة االطفال

■ اىل ماذا تشري االرقام التي وردت يف
التقرير الذي اعددمتوه حول هذا امللف؟
□ بحسب التقرير االستشاري الذي اعددناه
وشمل عينة متنوعة جدا من االوالد ،فقد
اكدوا جميعهم ان نسبة التأديب العنيف
يف حياتهم اليومية ارتفعت ،وافاد  11يف
املئة منهم ان هذا العنف يصل احيانا اىل
عنف جسدي ،و 40يف املئة اىل عنف لفظي
و 12يف املئة اىل حدود االهامل .كام تبني من
تقرير آخر ،ان املراهقني ال يعرفون بوجود
خدمات واليات للتبليغ عن العنف او لتلقي
الدعم ،وهم يف الوقت نفسه يخافون من
التبليغ وطلب املساعدة .كل ذلك من دون
اغفال اثر كورونا عىل كل الصعد املتعلقة
باالطفال ،من التعليم اىل الصحة النفسية
وحياتهم اليومية.

منسقة املنارصة يف مؤسسة الرؤية العاملية منى
داوود عرضت الخطوات التي يجري االعداد
لها "متهيدا لوضع خطة عمل وطنية مخصصة
للمنارصة والتأثري ،تهدف اىل الحد من التأديب
العنيف الذي يشهد ارتفاعا مطردا يف ظل االزمات
الصحية واالقتصادية واالجتامعية التي يعاين
منها اللبنانيون عموما ،وتاليا تأخذ يف االعتبار
مطالب االطفال التي استمعنا اليها بدقة".
■ ما هو تعريفكم للعنف؟
□ تعرف مؤسسة الرؤية العاملية يف لبنان
التأديب العنيف للطفل عىل انه شكل من
اشكال العنف الجسدي او العاطفي او
النفيس الذي ميارسه مقدمو الرعاية ،سواء
كانوا اولياء االمور او املعلمني او من مقدمي
الرعاية لالطفال يف املؤسسات عند معاملة
االطفال وتأديبهم ،وهو قد يكون العنف
الجسدي ،او اللفظي ،او حتى مستوى
معني من االهامل .يعترب العنف من اسوأ
الجرائم التي تلحق باالطفال يف العامل،
حيث يؤثر عىل  1.7مليار طفل سنويا.
لذا اطلقت مؤسسة الرؤية العاملية يف كل
فروعها ومكاتبها ،حملة عاملية تحت عنوان
"شغلتي وعملتي حامية الطفل من العنف"،
اميانا منها بأن االطفال واالوالد والشباب هم
وكالء التغيري يف املستقبل .انطالقا من ذلك،
انصب عملنا عىل بلورة خطة تشكل جزءا
من الحملة العاملية النهاء كل اشكال العنف
ضد االطفال وتعزيز حقهم يف الحامية من
العنف واالساءة واالهامل واالستغالل ،كام

منسقة املنارصة يف مؤسسة الرؤية العاملية منى داود.

االطفال متمسكون بتطبيق
القوانني التي تحميهم

جاء يف اتفاقية االمم املتحدة لحقوق الطفل.
■ ما هي ابرز نقاط برنامج العمل الذي
توصلتم اليه؟

شركاء الحملة
• املؤسسات االكادميية.
• منظامت املجتمع املدين.
• املؤسسات الحكومية.

• القطاع الخاص.
• االعالم.
• قادة االديان  -املنظامت الدينية.

□ تم وضع برنامج عمل للتنسيق
والتشاور مع الجهات املعنية ،فقسم
كل مقسم اىل قسمني :محيل ووطني.
القسم املحيل يشمل املدارس والبلديات
واملنظامت
الحكومية
والخدمات
املجتمعية والدينية واملساجد والكنائس.
يشمل القسم الوطني التواصل مع صانعي
القرار واملرشعني واللجان النيابية والوطنية
والتعاون مع القطاع الخاص ،عىل ان تنفذ
هذه الخطة خالل عام ليك نتمكن من
احداث تغيري ولو جزيئ يف حياة االطفال
املعنفني وحاميتهم.

اسباب زيادة التأديب العنيف
افاد مشاركون يف التقرير االستشاري ان ابرز اسباب زيادة التأديب
العنيف تعود اىل االيت:
• توتر الوالدين من الوضع الراهن يف لبنان.
• عدم دراسة االطفال.
• طلب االطفال احيانا اشياء ال يستطيع االباء رشاءها لهم.

■ ما هي مطالب االطفال بازاء هذا
الواقع؟
□ مطالب االطفال كانت واضحة
بازاء متسكهم بتطبيق القوانني التي
تحميهم والتي يؤمنون بها ،ورضورة
تأمني خطوط ساخنة ملساعدتهم عىل
التبليغ او طلب الدعم ،واعداد جلسات
دعم نفيس واجتامعي لهم والهلهم او
الولياء امورهم ،بغية التخفيف من وترية
الضغوط التي يتعرضون لها وقد باتوا
ابرز ضحاياها .كام طالبوا وزارة الشؤون
والجهات املعنية بزيادة الدعم املايل
للعائالت االكرث فقرا لحاميتهم من ان
يكونوا ضحايا لعاملة االطفال او غريها
من االفات.
■ ما الفرق بني التأديب العنيف والعنف
يف ذاته؟
□ العنف هو العنوان العريض ،اما
التأديب العنيف فهو شكل من اشكال
هذا العنف .مع االسف ،ان لبنان من
البلدان التي تشهد نسبة عالية يف اللجوء
اىل التأديب العنيف بلغت  15يف املئة،
علام ان نسبة  45يف املئة من اولياء االمور
ال يعتربون ان الرضب عىل املؤخرة او
الرصاخ شكل من اشكال العنف.
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