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كرس حاجز الصمت :اإلرغام عىل الجنس واإلساءة الجنسية يف التعليم ما بعد ال ّنزاع

صويف براي-واتكينز

ُت ِّ
وضح التحارب يف جمهورية أفريقيا الوسطى َّأن الجهود العاملية التي ترمي إىل رفع أعداد األطفال
امللتحقني يف املدرسة خاصة يف املناطق املتأثرة بال ِّنزاع وفيام يخص األطفال النَّازحني يجب َّأن تبذل مزيداً
من االهتامم لناحيتي السالمة واملساءلة.
حــال التعليــم يف كثــر مــن البلــدان التــي تصيبهــا الحــروب
ٌ
رديئــة مــن قبــل ْأن يندلــع النِّــزاع يف تلــك البلــدان ،فــرى
ً
ً
فيهــا نقصــا يف املــواد واملــوارد وملئــا للصفــوف الدراســية
الســعة ورداء ًة يف جــودة التدريــس .ولَســوف يزيــد
فــوق َّ
ال ِّن ـزاعُ الحـ َ
ـال ســوءاً ف ُيص ـدِّع التعليــم املحــدود أص ـ ًا أو ُقـ ْ
ـل
فربــا ُن ِه َبــت املــدارس أو تـ َّ
ـررت أو شــغلها نــازح،
فســدُ هَّ .
ُي ِ
ِّ
ُّ
وربــا فـ َّر املعلمــون أو أصيبــوا بــرر أو قتلــوا ،وكل هــذا يف
َّ
ظـ ِّ
ـل عنــف مــزداد ونظــام ُدوَلٍ مختــل وظيف َّي ـاً .وبــن هــذا
وذاك نــرى َّأن مصاعــب إعــادة التعليــم إىل مقامــه يف بلــدان
كهــذه عظيمـ ٌـة.
أضــف إىل ذلــك َّأن تأمــن األطفــال حيــث يوجــد التعليــم
مــا زال أمــراً صعبــاً ،إذ ُيقا ِبــل األطفــال مخاطــر متعــددة،
مثــل الطــرق الخطــرة التــي يســلكونها ليذهبــوا إىل املدرســة،
وازديــاد احتــال تع ُّرضهــم للعنــف البــدين والجنــي
والجنــدري مــن جامعــات مســلحة أو مــن أنــاس يف املجتمــع
الــذي يعيــش األطفــال فيــه ،ولعنــف األقــران يف داخــل
املدرســة .فــا بــدَّ مــن ْأن ُي َ
نظــر يف هــذه املســائل مل َّيــاً يف
الســياق الــذي تحــدث فيــه كلــه ،ذلــك الســياق الــذي يقبــل
املجتمــع فيــه العقوبــة البدنيــة وكثــراً مــا ُي ـ َرى فيــه تع ـ ُّرض
النســاء والبنــات للعنــف الجنــي أمــراً طبيعيــاً.

َم ْسأ َل ٌة َم ْكتُو َم ٌة

مــن صــور العنــف واإلســاءة التــي تصيــب األطفــال يف املدارس
أيضــاً ويبقــى فعلهــا مكتومــاً االنتهــاك واإلكــراه الجنســيان
اللــذان يرتكبهــا فــرد أو أكــر مــن الهيئــة التعليميــة .فهنــاك
‘الجنــس مثــن العالمــات’ أو ‘العالمــات املنقولة جنسـ َّياً’
عبــارة ِّ
كــا يقولهــا األطفــال يف كثــر مــن األماكــن ،وهــي تشــر إىل
املع ِّلمــن الذيــن يطلبــون إىل األطفــال أن يفعلــوا أفعــاالً
ـام واجبــة أص ـ ًا عــى املعلمــن ،ومــن ذلــك
جنس ـ َّية مثن ـاً ملهـ ٍ
تصحيــح الوظائــف البيتيــة أو منــح األطفــال العالمــات التــي
ــب يف بعــض األحيــان
يحتاجــون إليهــا لــي يتف َّوقــوا .و ُيط َل ُ
مــن األطفــال املــال مثن ـاً لهــذه املهــام التدريســية األساســية،
ـب منهــم أشــياء أخــرى
فــإن مل يقــدروا عــى دفــع املــال ُي ْط َلـ ُ
ـل محـ َّ
َت ُحـ َّ
ـل إســهاماتهم املال َّيــة أال وهــي الخدمــات الجنسـ َّية.

ومــا انف َّكــت منظمــة طفــل الحــرب الخري َّيــة يف اململكــة املتحــدة
( )War Child UKمنــذ عــام  2016تدعــم األطفــال يف بانغــي
بجمهوريــة أفريقيــا الوســطى ،يف حملــة عــى رضوب اإلســاءة
هــذه التــي تحــدث يف املــدارس .وأجــرت جامعــة مــن األطفــال
ـروع منــارص للشــاب
بحث ـاً هــم أصحابــه وذلــك مــن خــال مـ ٍ
اســمه فويسـ ُـمور ( ،1)VoiceMoreوكانــت ع ِّينــة هــذا البحــث
تالميــذ مــن عــرة مــدارس حكوميــة مختلفــة ،فوجــد أصحــاب
البحــث َّأن كثـراً مــن األطفــال الذيــن أبلغــوا عــن حــوادث مــن
هــذا النــوع ،شــاع ْأن هُ ـدِّدوا ُوأ ِصي ُبــوا بســو ٍء وتركــوا املدرســة
نتيجـ ًة لإلبالغ2.و ُتظ ِهــر نتيجــة البحــث تقاريــر أخــرى عــن حاالت
وس ـ ِئ َل
اإلســاءة الجنســية وفســاد األنظمــة املدرس ـ َّية يف أفريقياُ 3.
أطفــال يف ليبرييــا عــا َم  2015يف برنامــج يــو ريبــورت
(( )U-Reportأنــت ُتب ِلــغ) الــذي تجريــه منظمــة األمــم املتحدة
ـاف
للطفولــة (اليونيســف) هنــاك ســؤاالً مل ُيتَّفــق عــى جــواب شـ ٍ
لــه بعــد أال وهــو :مــا هــي أكــر مخاوفكــم؟ فأجــاب  86باملائــة
الجنــس مثــن العالمــات أكــر مخاوفنا4.ونــرت جامعــة
منهــمِّ :
ماســريخت الهولند َّيــة يف عــام  2017تقريــراً عــن التعليــم
يف جمهوريــة أفريقيــا الوســطى َو َص َ
ــف اســتعامل الهيئــات
َّ
التعليميــة العنــف واإلكــراه والفســاد يف املــدارس بأنــه واســع
ُ 5
اصــل.
االنتشــار هنــاك ُم َت َو ِ

ومــع أ َّنــه يوجــد حــاالت ُأب ِلـ َ
ـغ عنهــا هنــا وهنــاك فقــد بقــي
ً
هــذا النــوع مــن اإلســاءة ُمغ َفـا يف النقاشــات التــي دارت حــول
ــب يف املــدارس وحولهــا.
أنــواع العنــف األخــرى التــي ُتر َت َك ُ
قــرَ ِف هــذه الجرائــم ْأن يفلتــوا مــن العقــاب يف
وميكــن ُمل ِ
أغلــب الحــاالت يف األماكــن التــي تفتقــر إىل أنظمــة الحاميــة
التــي تضعهــا الدولــة واملجتمــع ،ومــن هــذه األماكــن جمهوريــة
أفريقيــا الوســطى .وقــد ســاعدت مبــادرات كمبــادرة إعــان
املــدارس اآلمنــة 6عــى وضــع معايــر ومبــادئ توجيهيــة لحاميــة
التعليــم يف املناطــق املتأثــرة بالنِّــزاع ،مثــل الهجــات عــى
املــدارس ،ولكــنَّ هــذه املعايــر واملبــادئ التوجيهيــة ال تشــمل
مــا تقـ َّدم ذكــره مــن املســائل املحـ َّددة التــي لهــا صلــة بالحاميــة
والتــي ميكــن أن يتَّســع انتشــارها داخــل املــدارس بســبب ال ِّنـزاع.
والعوامــل التــي تــؤدي إىل هــذه الحــال وتزيدهــا ســوءاً كثــر ٌة،
ومنهــا مــا يــي:
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قلــة املــال واملــوارد التــي ينبغــي ْأن ُتســتث َمر يف املــدارس ويف قطــاع االقتصــاد غــر الرســمي ليكســبوا مــا تطلبــه املدرســة مــن
تدريــب املع ِّلمــن لتحســن جــودة التعليــم وتأمــن أمكنــة مــال .ويــؤدِّي اســتمرار اإلســاءة والفســاد يف األنظمــة املدرس ـ َّية
وجــوده
ـاض يف مع ـدَّالت متابعــة الطــاب
عــى املــدى الطويــل إىل انخفـ ٍ
دراســتهم ،و ُيـ ُّ
ـر النجــاح الــدرايس ألجيــال مــن األطفــال ،ويقلــل
غيــاب أنظمــة إنفــاذ مد َّونــة قواعــد الســلوك واإلبــاغ عــن مــن فــرص التنميــة االقتصاديــة يف البــاد.
كرسهــا
“ال ُبــدَّ لنــا مــن ْأن ُن ِيـ َ
ـط عــن هــذه املســائل حجــاب الكتــان
ْ
غياب الن ُُّظم القضائية الف َّعالة ملحاسبة الجناة
وأن نفعــل مــا يجلــب األمــل يف تغيــر َح َســ ٍن يف الغد....فــإن
َ
اليــوم كان مســتقبل بلدنــا أفضــل”.
عملنــا بعضنــا مــع بعــض
َ
فويســمور.
ـات الدول ـ ِة كقــدرة وزارات الرتبيــة ســتيفاين ( 16عامــاً) مشــركة يف برنامــج
محدوديــة ُقــد َر ُة مؤسسـ ِ
ُ
والتعليــم عــى مراقبــة املــدارس وضبطهــا

إِ َم َ
َّوص َي ُ
ات
اب ال ِكت َْم ِن :الت ِ
اط ُة ِح َج ِ

َض ْعـ ُ
ـم حوكمــة املــدارس وغيــاب إرشاك أوليــاء األمــور األمــن أو ًال :تعهَّــدت بلــدان كثــرة بزيــادة مواظبــة الطــاب
ـف ُن ُظـ ِ
ً
ً
فيهــا ملعالجــة املســألة ومكافحــة الفســاد ومحاســبة مــن عــى املــدارس فيهــا زيــادة كبــرة يف األعــوام األخــرة ،وجــاء
ذلــك يف معظمــه بســبب أهــداف التنميــة املســتدامة وغريهــا
ُيج ـ ِر ُم مــن املع ِّلمــن
7
مــن املبــادرات الدوليــة كالحملــة العامليــة مــن أجــل التعليــم
ُّ
تأخر دفع أجور املع ِّلمني أو عدم دفعها
ومبــادرة التعليــم ال ميكــن أن ينتظــر 8.لكــنْ يجــب أال ُيغ َفــل أمــر
األمــن واملســاءلة يف حملــة زيــادة أعــداد الطــاب هــذه ،ويجــب
ُّ
انتشــار ظاهــرة
وجــه النَّظــر أكــر إىل تحقيــق أمــن املــدارس لينهــل األطفــال
يحــل فيهــا أوليــاء األمــور غــر املؤهلــن أن ُي َّ
َّ
محــل املع ِّلمــن
العلــم منهــا.
قبول ثقافة العنف والفساد وعدُّ ها أمراً طبيعياً
غيــاب قــوة األطفــال ومركزهــم القانون َّيــان أمــام البالغــن،
الس َ
ــلطة كالهيئــات
ونخــص ذلــك ِبَــن هــم يف مراكــز ُّ
التعليميــة.

األثر والعواقب

َّإن األثــر الــذي ترتكــه هــذه املشــكالت يف األطفــال وتعليمهــم
ــب إليــه
يــمَ .ف َمــن ُط ِل َ
وأرسهــم ومجتمعاتهــم وبلدانهــم لَ َع ِظ ٌ
منهــم دفــع مــال أو خدمــات جنســية الغالــب ْأن يســتجيب بــألَّ
يواظــب عــى املدرســة أو ْأن يرتكهــا إذ يــرى يف هــذا وقايــة لــه،
مــع َّأن رغبتــه يف التع ُّلــم شــديدة .أ َّمــا الذيــن أكرهــوا جنســ َّياً
ـص بذلــك البنــات هاهنــا ،فآثــار هــذه اإلســاءة
أو أجــروا ،ونخـ ُّ
ٌ
عظيمــة ،ومــن
الجنســية والنفســية يف عافيتهــنَّ النفســان َّية
الح َبــل واألم ـراض املنقولــة جنس ـ َّياً والوصــم
هــذه اآلثــار أيض ـاً َ
االجتامعــي الخطــر ،وهــذا األخــر حــن تعــرف نظرياتهــنَّ األم ـ َر
أو حــن يعرفــه املجتمــع الــذي يعشــن فيــه.

تعظيــم املســاءلة :ينبغــي ْأن يحاســب أي فــرد مــن أفــراد
الهيئــات التعليم َّيــة يرتكــب إســاءة عــى مــا ارتكبــه .ويعنــي
ــم تكفــي املــدارس حاجتهــا مــن مراقبــة املع ِّلمــن
غيــاب ُن ُظ ٍ
ِّ
ْ
َ
وضبطهــم أن ُيف ِلــت املعلمــون الجنــاة مــن العقــاب يف كثــر
مــن األماكــن .وال بـ َّد للحكومــات مــن ْأن ُت ِّ
عظــم اهتاممهــا بهــذه
املســألة ْ
وأن توصــل رســالة إىل املــدارس وهيئاتهــا التعليميــة
ِّ
َ
الجهات
فحواهــا ْأن ال تســامح ال َب َّتــة يف أمــر َمــن ُبلــغ عنهــم عنــد ِّ
املختصــة أ َّنهــم ارتكبــوا إســاءات جنســية ولَســوف يعاقبــون
َّ
بأشــ َّد العقوبــات.
ـب أفعــال
طــرق اإلبــاغ عــن اإلســاءة والفســاد :ال َّراجـ ُـح ْأن ُترت َكـ َ
الفســاد واإلســاءة يف املــدارس يف الخفــاء .ويصعــب عــى األطفــال
فص ُحــوا عنهــا ،وال يعرفــون إىل ذلــك ســبي ًال ،وهــذا
كثــراً ْأن ُي ِ
َ
ســبب تــرك األطفــال مدارســهم يف الغالــب حــن ُيطلــب منهــم
املــال أو الخدمــات الجنسـ َّية .إذن ينبغــي لــكل مدرســة ْأن يكــون
عمــن
فيهــا نظــام مناســب لألطفــال ٌ
قائــم يتيــح لهــم اإلبــاغ َّ
يطلــب منهــم دفــع املــال أو الخدمــات الجنس ـ َّية.

ويــؤدِّي الفســاد يف املــدارس أيضـاً إىل ضيــق عيــش األرس بزيــادة رفــع الوعــي :ال يــدرك كثــر مــن األطفــال حقوقهــم أو َّأن هــذه
ٌ
أفعــال غــر قانونيــة .وقــد تجــد يف بعــض املــدارس
العــبء املــايل عليهــم وعــى مقدمــي ال ِّرعايــة واألطفــال أنفســهم األفعــال
َّ
ـب إليهــم العمــل يف أعــال احتــال خطرهــا كبــر يف مد َّونــات قواعــد الســلوك ،لكــن الهيئــات التعليميــة يف املــدارس
الذيــن ُيط َلـ ُ
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ال ّتبــن للطــاب وال للمجتمــع مــا ينبغــي لهــا أن ُتب ِّينــه .ويجــب
ـن للهيئــة
عــى كل مدرســة أن يكــون لهــا بروتوكــوالت ُمع َّرفــة ُتبـ ِّ
التعليميــة والطــاب كيــف ينبغــي لســلوكهم أن يكــون .وينبغــي
أيضــاً للمــدارس أن تســاعد عــى إعــام األطفــال والبالغــن
اتفاقيــة حقــوق الطفــل ومــا فيهــا مــن حاميــة وضامنــات يف مــا
لــه صلــة بالتعليــم وبالحاميــة مــن اإلســاءة.
َّ
“إن اإلســاءة إىل األطفــال يف املدرســة غــر مقبولــة البتَّ ــة ولــو
َ
ُ
ْ
كانــت إىل طفــل واحــد .ويجــب علينــا أن ن ْن ِشــأ ثقافــة الصــدق
واألمانــة وننرشهــا ”.جــن ( 17عامــاً) مشــركة يف برنامــج
فويســمور.
ُ
صويف براي-واتكينز sophieb@warchild.org.uk
مستشارة يف شؤون منارصة الشباب ومشاركتهم ،منظمة طفل
الحرب -اململكة املتحدةwww.warchild.org.uk ،
 .1قدمنا الدعم للشباب يف مرحلة تخطيطهم لبحوثهم وأعدادهم لها ،وتضمن دعمنا
توضيح طريقة التعامل مع األطفال اآلخرين وما ينبغي فعله إذا مل يشعر األطفال
باالرتياح وكيفية ضامن توفري الرسية يف التعامل معهم .ووضع األطفال منظومة مدوَّنة
لتسجيل املعلومات دون ذكر األسامء واتَّفقنا عىل الخطوات التي يجب اتِّخاذها يف حالة
ذكر املستجيب أ َّنه وقع عليه أثر شخيص أو يف حالة أفصح عن أمر ما.
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تعزيز الن ُُّظم التعليمية الستجابات قطاع التعليم بعيدة األمد

ثيا اليس ومارشيلو فيوال

ُبي تنفيذ الربامج يف ٍّ
ي ِّ
كل من جمهورية الكونغو الدميقراطية ونيجرييا إمكانية وضع لبنات البناء األساسية
التي ترتكز إليها التحسينات بعيدة األمد يف املراحل املبكرة من االستجابة لحاالت الطوارئ حتى يف أكرث
السياقات تحدياً.

بـــن عامـــي  2016و ،2017دعمـــت منظمـــة طفـــل الشـــارع
( )Street Childورشيكتهـــا إ ِبنـــ ِزر مينيســـري إنرتناشـــيونال
قطـــاع التعليـــم الثانـــوي يف مخيـــم لوســـيندا لالجئـــن يف
رشقـــي جمهوريـــة الكونغـــو
مقاطعـــة كيفـــو الجنوبيـــة
َّ
ـئ بورون ــدي 1.فق ــد
الدميقراطي ــة حي ــث يعي ــش  32أل ــف الج ـ ٍ
ت ـ َّ
ـج في ــه األطف ــال الالجئ ــون
ـرر النظ ــام امل ــدريس ال ــذي ُأد ِم ـ َ
2
مـــن ســـنوات نتيجـــة اإلهـــال وعـــدم كفايـــة االســـتثامر
وكانـــت املـــدارس ُمعـــدَّ ًة إعـــداداً ســـيئاً الســـتقبال ســـبعة
طالـــب
آالف طالـــب الجـــئ (ومنهـــم أكـــر مـــن ألـــف و200
ٍ
يف املرحل ــة الثانوي ــة) ب ــدؤوا يصل ــون يف ش ــهر يونيو/حزيــران
مـــدارس ثانويـــة
فســـو ِرعَ إىل إقامـــة عـــدة
َ
مـــن عـــام ُ .2015
جدي ــدة يف مب ــانٍ ُمس ــتأج َرة أو ُمش ــر َكة الس ــتيعاب الط ــاب،
وكان أفـــراد الهيئـــات التعليميـــة الذيـــن ُو ِّظفـــوا يف أكرثهـــم
غـــر مؤهلـــن.

وإضافة إىل التدريب واملوارد التي و َّفرتها منظمة طفل الشارع
وإ ِبن ِزر مينيسرتي إنرتناشيونال َّ
الشيكتان لتلبية حاجات التعليم
ُ
وحدة
الطارئة وا ُملستعج َلة ،ومنها توزيع األزيــاء املدرسية امل َّ
ومواد التعليم والقرطاسية واملــوارد الرتفيهية ،وتحسني البنية
التحتية ،وتدريب املع ِّلمني عىل موضوعات لها صلة وثيقة بالحال
مثل البيداغوجيا املراعية للفروق يف الجندر وعلم نفس الطفل
والتخطيط للطوارئ .وإضافة إىل ذلكَ ،ض َّم الدعم الذي تقدِّماه
َناص ُمستعا َر ًة من منوذج من مناذج تعزيز ُن ُظم التعليم بعيد
ع ِ َ
األمد يقوده املجتمع املحيل .ويهدف ذلك النموذج بعيد األمد
الذي وضعته الرشيكتان واستغرق تطويره أكرث من عقد من الزمن
يف بيئة ليس فيها الجئون يف مقاطعة كيفو الجنوبية يهدف إىل
تحسني االكتفاء الذايت ببناء املنشآت والقدرات واملهارات لتمكني
حسنوا يف كل
املع ِّلمني واملديرين وأولياء األمور من ْأن َّ
يتحسنوا و ُي ِّ
مدرسة عىل حدة من غري املساعدة الحكومية.
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