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  ، "لقد إخترتُ بعض األلوان إتفاقا

  األصفر، 

  األبيض، 

  األحمر 

  واألسود، 

  لون واحد لينتج " مزجتها معاوقد 

  لعلّه األجمل من بين األلوان كلها، 

  إنه لون الحب والمساواة، 

  .لحبكما إن اإلندماج نفسه في أبسط معانيه وأعمقها يعني ا

  



  :المقدمة

، ان احيي كل أولئك  الذين يدركون معنى الطفولة وجمالها، وحيث ال طفولة خـارج نطـاق                  "ال بذّ لي، أوال   

األطفال، أحيي كل اولئك الذين يلمع في عيونهم الحس المرهف تجاه األطفال، وينبض في قلوبهم حب األطفال                 

لرعاية األطفال، تلك المنظمة التي لوالها لما كـان         من أي جنس ولون، وعلى رأس هؤالء المنظمة السويدية          

  .بإمكاننا إنجاز هذا اللقاء من خالل برنامج سفراء وسفيرات السالم

  

لقد تعاظمت في اآلونة األخيرة موجات العنف المجنون ضد األطفال بحيث يصعب إحصاء األعداد المتزايـدة                 

الطفولة، ال بل حطّم الطفولة فـي قلـوبهم وعيـونهم            مضمون   هملهؤالء الضحايا على يد البالغين، مما أفقد      

وما دورنا إال اإلصرار على زرع الثقة       . وأفواههم التي تصرخ في كل لغات األرض مطالبة بالعدالة والسالم         

  .مرة بعد مرة" في نفوسهم ليؤمنوا بأن الحياة واجب وقوة ومحبة لبناء مجتمع أكثر تسامحا

  

 مفاهيم العالقات في مختلف المجتمعات التي ينتمي اليها الطفـال وال سـيما              إن طبيعة النمو ذاتها، واختالف    

، حتى لكأنه بدهية ال نقـاش       "مفهومي السلطة والتسلط، يمهد ال بل يؤسس للعنف الممارس في المدارس مثال           

 وفي هذا اإلطار، تبدو البدائل مرتبطة بتحديد المشاكل، وما اعتبـار العنـف المدرسـي فـي بعـض                  . فيها

للرضوخ والقبول، مضافاً الى ذلك انعدام ثقافـة حقـوق الطفـل            " محوريا" ، اال سببا  "طبيعيا" المجتمعات امرا 

وهـذه  . الثقافة المنزلية المرتبطة بالقبول يما يجري على انه امر طبيعـي          وإنعدام  القانونية،  النفس إجتماعية و  

 أضف إلـى ذلـك صـعوبة تَهِيئـة          .والمجتمعكلها مجتمعة تشكل الجذر األكبر للعنف في المنزل والمدرسة          

عالوة على ذلك فإن هـذه      . األطفاِل للسالِم عندما يجابهون يوماً بعد يوٍم باإلحباِط وبمحدوديات البيئة المنزلية          

  .اإلحباطات والمحدوديات تصبح الجذر وأساس العنف داخل وخارج العائلِة وفي المجتمِع ككل

  

شكلة وإتساعها وشمولها فئات طبيعية مختلفة تمنع من تحديد ارقام دقيقـة لـضحايا              وعليه، يتبين ضخامة الم   

اللتين تخوالنهم التعبير الصادق والدقيق     الوقائية  العنف من األطفال، خاصة وانهم ال يملكون اآللية وال الثقافة           

 متابعة العمل واإلصرار على     األمر الذي يلقي علينا أعباء اخالقية وحقوقية تحثّنا على        . والمباشر عن معاناتهم  

  .استمراريته وضمان دوامها

  :ولنا أن نسأل بصوت عال، لجالء عملنا 

  من منا لم يعاِن من العنف في المنزل، في المدرسة، في مكان عمله أو في أي مكان آخر ؟ 

  أثمة إمكانية لتالفي العنف والحد من محرضاته ؟ 

يئة ما، على الوعي الشخصي وال سيما االطفال والمراهقين         ما هو تأثير الوعي التاريخي الجماعي، في ب        

  ؟

أثمة من وسيلة لتشخيص ظواهر االالم النفسية وبالتالي ظواهر الدمار النفسي عند االطفال والمـراهقين                

  الشهود العيان على جنون العنف النازل عليهم من قبل البالغين ؟

حقة، للوقاية من استحالة ضحايا العنف من االطفال الى         وأخيراً ال آخراً، أثمة طريقة استباقية او اخرى ال         

  قنابل بشرية لدى بلوغهم سن الرشد ؟



  

ولقد لمـست شخـصياً     . ومن هنا تبرز أهمية برامج منع العنف المدرسي وضرورة األخذ بها إعتقاداً وتطبيقاً            

تهم، ومعانـاتهم مـن االجهـاد    تأثير العنف الهدام، بكافة اشكاله، على شخصية االطفال وتقديرهم السلبي لذوا     

الدائم، وامتصاص الصدمات العنيفة بطريقة تترك سوء األثر على استجاباتهم  العاطفية وهويتهم الداخلية، مما               

وما لم تطبق اتفاقية حقوق الطفل، فـإن        . يجعلهم اهداف جاهزة لكافة انواع االعتداءات وال سيما الجنسي منها         

قرت الحكومات هذه اإلتفاقات وعملت على تـشريعها بـالقوانين، ذلـك أن             الطفولة واالطفال في خطر ولو أ     

المشكلة ما كانت لتكون بالخصوص بقدر كونها بالسلطات االجرائية التي تغض الطرف عـن رعايـة هـذه                  

  .القوانين ووضعها موضع التنفيذ

  

مم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفـل  ولنأخذ لبنان مثاالً، فعلى الرغم من تصديق الحكومة اللبنانية على إتفاقية اال    

، إال إن موقف الهيئات الحكومية اللبنانية بقي ملتبـساً منهـا، فـي ان               1990أكتوبر  /  تشرين االول    30في  

الدوافع االجرائية تشكو من نقٍص ملموس، خاصة فيما يتعلق بالعنف الجسدي عموماً والمدرسي منه بـصورة                

سباب لذلك أو تفسيرها ألنها ال تشكل أولوية في مخطط البحث، ولكن            ولسنا هنا في معرض تحديد اال     . خاصة

تلفت انتباهنا الى خطورة إختباء كثير من الحكومات وراء التصديق على إتفاقية حقـوق الطفـل، واإلخـالل                  

ولمن يريد التوسع حول ذلك األمر يمكنه الرجوع        (بتشريع القوانين اإلجرائية للحد من انتهاكات حقوق الطفل         

إلى دراسة أعدتها السيدة زينة حلبي حول العنف الجسدي في لبنان والتي أعدتها لصالح المنظمـة الـسويدية                  

  ".لرعاية األطفال، ويمكن الحصول عليها من مكتب اإلستشارات اإلقليمية على قرص مدمج

  

ية األطفال من العنـف     ما تقدم، يشرفني أن ألخص المشكلة التي تواجهنا في لبنان لتوطيد مفهوم حما            إنطالقاً م 

لتنميـة  لالمدرسي بصورة عامة، ومن خالل التركيز على وضع آلية للتدخل القانوني من قبل مركز التدريب                

المجتمعية، متعاوناً مع المنظمة السويدية لرعاية األطفال، بغرض الحد من عنف اآلبـاء والمـصلحين ضـد                 

  . حديداً وما يرتبط بها خارجااألطفال، وعنف األطفال ضد بعضهم البعض في المدارس ت

  

وتتمثل آلية عملنا بوضع معايير سياسية وإجراءات تربوية تستهدف المسؤولين في المجتمـع اللبنـاني مـن                 

سياسيين وغيرهم، ويشكل برنامج سفراء السالم في لبنان دوراً محورياً شرع المركز بممارساته حالمـا تـم                 

  .ألطفال ومساعتدتها مشكورةتبنيه من قبل المنظمة السويدية لرعاية ا

  

ومن ثم قمنا بتكييفه وإجراء     . ويسعدني أن أذكركم أن برنامج سفراء السالم قد بدأ تطبيقه في المدارس الكندية            

التعديالت الالزمة ليالءم المجتمع اللبناني، األمر الذي أيدنا باألدوات الضرورية لصياغة القرارات الالزمـة              

في سعينا لحل النزاعات بصورة سلمية في المدراس، وأول أهـدافنا يتمثـل بإلغـاء               لتطبيق برنامجنا إجرائياً    

  .العقاب الجسدي في المدارس نهائياً ووصالً إلى إنهائها في المنازل

  



، وضعنا نصب أعيننا العمل بدون كلل مـع التالميـذ ومعلمـي             2002ومنذ أن بدأ مشروعنا في لبنان، العام        

دني في أقل من ثالث سنوات أن استطعنا أن نتوسع ليستفيد من برنامجنا أكثر من               المدارس واآلباء، وأنه ليسع   

  ).أباء وأمهات(  راشدا362ً معلمين، و109 طفالً، و3732

  

إن معرفة أصول العنف ومنشأه تحدد لنا كيفية التعامل معه لمواجهته ووقفه، أي أنه بات من المسلمات اعتبار                  

ني أن تعليم األفراد على اكتساب سلوك مسالم وإيجابي امر ممكن، وطريـق ال              السلوك أمراً اكتسابياً، مما يع    

  .مناص منه إلى السالم الفردي واإلجتماعي

تلك هي فلسفتنا التي توجه برنامج سفراء السالم وأهدافه المتمثلة بتحسين المشاركة بيننـا وبـين مواضـيع                  

وأدل . رية من الجميع تخطيطـاً وتطبيقـاً وتقييمـاً        درساتنا، أطفاالً ومعلمين وآباء، لضمان المساهمة الضرو      

األمثلة على ذلك منهجية المركز القائمة على مجابهة العنف من خالل إعداد األطفال فيما بينهم على أرضـية                  

  .تدريب مدروس

  

  :برنامج سفراء وسفيرات السالم في لبنان

 عن دمج بعـض     تنتجوالتي  ،  ةنفسيال – ةتربويعلى أساس المقاربة ال   يرتكز برنامج سفراء وسفيرات السالم      

إن تفاعـل   . مركز التدريب للتنمية المجتمعيـة    المنهجيات  والتقنيات من قبل أعضاء فريق عمل البرنامج في           

وبكافـة  المجموعات المركزية   اإلهتمام ب في المساعدة على تشكيل المنهج وتأطيره، مع        المجموعات ضروري   

  . مع فريق العمل مستمرة إحتياجاتهم، ليتكيف البرنامج بصورة

  

  األهداف العامة

إنخراط المواطن المسؤول من خالل البحث، والتعليم، والتربية والعمل، كي يستطيع أن            يهتم البرنامج بتعزيز    

  ..عن السالم ضد العنف بكل أشكالهعدالة بيدافع 

ميـع المرافـق    فـي ج  الدفاع عن حقوقهم، ومـصالحهم  من الترويج لنشر البرنامج، لتمكين األفراد     •

  ...الحياتية العامة والخاصة

أبـائهم،   و تحسين الصحة العقلية والجسدية لـألوالد      و تدريب الفريق    من خالل    واإلعالمالتحسيس   •

  .ومعلميهم

تسهيل وتشجيع المناقشات بين أعضاء فريق العمل، بغية توجيه كل األفعال والتـصرفات بـصورة                •

  . الصحيح، بصدد األمور المهمةموحدة، وإكتساب القدرة على إتخاذ القرار

، لتوجيه المركز في العديد     ينوالتماسك العالمي والتضامن الدولي   اإلنسانية  التوعية حول أهمية الوحدة      •

  . من حاالت التضامن الدولي بغية تحسيس الجمهور حول آثار العنف

األحياء، ومواقـع   تمعية وتحسين التبادل بين األشخاص في       مجهذا باإلضافة إلى تشجيع المشاركة ال      •

  . العمل، والمدارس والكليات

  



  ؟ العنف وحلقةَموجةيعمل البرنامج على كسر كَيفَ 

نزاع بين الحاجاِت ماذا يحصل في حال وجود      مثل تَعلّم   (ل العنف،   وما أن يمتلك المرء القدرة على معرفة أص       

بـدائل  يجد   وكيف يمكن أن     )...هاداتوبين القيم والمبادئ، آليات اإلتصال، وأنواع الضغوط واإلج       والرغباِت  

يمكن للشخص بالتالي أن يبدأ أولـى خطواتـه نحـو           ،   وسلمية النزاعاِت بطريقٍة جيدة  حل هذه   كفيلة ب وحلول  

  .السالم، بإمتالكه سلوك تأكيدي سملي

  

مـن  ية، والتي تنطوي على عـدد       رالمسؤولين بآلية تعلم تستهدف جميع الفئات العم      معرفة  ويتطلب هذا األمر    

وسائل وسبل التـدخل، والتـي تركـز        وإجتماعية،  -التربية النفس وسبل حل النزاع،    ومبادئ حقوق اإلنسان،    

  . بصورة أساسية على األفراد في عالقتهم مع محيطهم

  : إجتماعي-مستويات من التدخل النفسخمس تتضمن المنهجية 

  :فلسفة المنهِج. 1

a" .مفاهيم الحاجاِت مقابل الرغبات"  

b" .م مقابل المبادِئِقالي"  

c" .أنواع الضغط والتوتر"  

d" .اللفظي والغير لفظيتصال آليات اإل"  

  

  : تربوي -نفسالللبرنامج السريرية المقاربة . 2

a" . مهارات األهلتطوير"  

i . لألهلالخلفية التربوية  

ii . مقبولالالسلوك األبوي غير  

iii . التسامح سلم  

iv .لسلطةاألربعة لشكال األ   

v.  القواعد الخمس للنظام السلوكي  

vi .العقاب البنّاء  

vii .والتعبير إدارة الغضب  

viii . والنفسياللفظي العنف  

ix . األهلوالطفِل التواصل ما بين بدائل  

  

  :منهجية اإلستشارات. 3

a" .وذلك"مساعدة الطفل وبيئته :  

i .   وشـبكِة تقيـيِم   ه كة تقييِم سلوِك الطفِل وخصائِصشبمن خالل  : إستعمال أدواِت التقييِم السريريةِ   عن طريق

  شبكة التحدياتباإلضافة إلى الحاجاِت، 



ii .  من خالل النظر بهيكلية التكوين     : المشاكِل السلوكيةِ للتدخل في منع أو التخفيف من       اإلستراتيجيات  إستخدام

  . اإلنساني والطفولي

  

  :المستدام، وذلك من خاللتغيير وال -عمل ال -التعليِم سلسلة إستعمال . 4

a . والمشاركةالتفاعل  

b .اإلستكشاف ومجابهة المواقِف  

c .ممارسة السلوِك الجديِد  

d .ة الجديديات لمواقف والسلوِكدمج ا  

e .دفاعوال/ واإلصغاء ستماع اإل/ آليات حل المشاكل// تصال اإل/ التفكير التحليلي: تطوير المهاراِت الجديدِة  

f .ب الثقِةللِدفَاع عن الحقوِقكَس   

  

  : بعين اإلعتبارَأخْذ بيئِة التَعلّم. 5

a .دعم مبادِئ حقوِق اإلنسان  

b . والمسامحة حتراِم اإلخَلْق  

c .إحترام اإلختالفاِت وكرامِة الناِس  

  

، والتي تتميز بتطبيق نظريات البرنامج من "التعلم عن طريق التطبيق"ويتم ذلك عن طريق إتباع إستراتيجية 

  فإن النظريةخالل إغتنائها بتجارب المشاركين للتعرف إلى قضايا على درجة كبيرة من األهمية، وبالتالي،

 أساسياً ومكمالً إلغناء خبرات المشاركين، وذلك عن طريق توسيع إطار الوعي والفهم تشكل عنصراًباتت 

ة من األهمية كونها تفتح المجال امام حول الممارسة الفعلية، وبالتالي فإن هذه اإلستراتيجية على درجة كبير

ليختبروا بعض القضايا ذات الحساسية في المجتمع، وبالتالي، في مراكز أعمالهم، ومع رفاقهم المشاركين 

  وفي محيطهم، من مثل التضارب ما بين الحاجات والرغبات، القيم والمبادئ، والضغط والتواصل

ة هذه متكاملة، وأن اإلخالل بواحدة منها يبعـدنا عـن الهـدف             ينبغي التأكيد على أن مراحل المعرف     من هنا،   

  :المرجو

  : يجب

  أن أعرف. 1

  أن أعرف كيف أكون. 2

  .أن أعرف كيف أتصرف. 3

  أن أعرف كيف أتطور. 4

  

األدوات الـضرورية إلنجـاز الحاجـات علـى         تمكين إستعمال   إن طموح وهدف برنامج سفراء السالم هو        

  :المستويات التالية



  "د إلى راشدراشمن "

  "طفل إلى طفلمن "

  "راشد إلى طفلومن "

  "ومن طفل إلى راشد" 

  

  :أهمية التعاون والمشاركة

فقد لحظ  . مهماً في آلية تطبيق برنامج سفراء وسفيرات السالم       ودوراً فاعالً   في لبنان،   لعبت وزارة التربية    لقد  

ويعـود ذلـك    . في جميع مدارس لبنان   ليها،  بمفاهيمه التي يقوم ع   وزير التربية قيمة وضرورة دمج البرنامج       

األهمية التي يحظـى بهـا،      بصورة أساسية إلى غياب مثل هكذا برنامج في المدارس اللبنانية على الرغم من              

وهذا بالواقع ما تم تعزيزه فيما بعـد، حيـث كـان            . حيث يمتلك القدرة على تطوير األبعاد الداخلية لإلنسان       

  .معلميهمعلى أبائهم، وعلى ى األطفال، للبرنامج ذلك األثر الهام عل

  

الكامل والكلـي   الوعي  بسبب  كان  السالِم،  سفراء  لبرنامج   المدراء  وزير التربية اللبناني،    وتبني  وبالتالي، فإن   

  . األطفاِلياتاإليجابِي سلوكاألثر دراكهم مدى وإللبرنامِج ل

  

لمالحظة ) الرسمية على حد سواء   ودارس الخاصة   في الم (تجدر اإلشارة كذلك إلى أن البرنامج كان قد توسع          

 وبالتـالي   األطفال في المدارس، وعلـى سـلوكهم      تحصيل  إلدارات المدرسية باألثر اإليجابي للبرنامج على       ا

صالحية الموافقة الممنوحـة     اإلدرات للبرنامج  على الرغم من نفاذ         وهذا اإلقتناع أدى إلى تبني    (،  إقتناعهم به 

ومن أبرز األمـور التـي تـشكل        ). تبنيها مرة أخرى من قبل الحكومة الجديدة        ، وعدم   ةمن قبل وزير التربي   

  .المناهج المدرسيةالسماح بإدماجه في بعض شهادة نجاح مشروع سفراء وسفيرات السالم هو إدماجه في 

  

 والتـي   بعض المرافق الحكومية المحلية كبلديـة صـيدا،       بدعم من    مدرسة،   11يتم تطبيق البرنامج حالياً في      

باإلضافة إلى إقتراح تدريب    تدريب األطفال   اإلستمرار ب للمركز بغية   المادي والمعنوي   قدمت الكثير من الدعم     

أضف إلى ذلك الطلب الـذي      . المدينةلتحسين نوعية حياة الناس في      بعض أعضاء البلدية، وذوي الشأن بغية       

بغية ومتابعة عمل الطالب المتمرنين،     اللبنانية  جميع طالب الجامعة    باإلشراف على   توجهت به البلدية للمركز     

  .اإلجتماعي  -النفس تحصيلهم درجة التدخل 

  

كان قد حقق إستحقاقاته الخاصة بنفسه، إال أنه ال يمكن          بالرغم من أن البرنامِج     وما يجب اإلشارة إليه، هو أنه       

لمنظمة السويدية لرعاية األطفـال،     إنكار أهمية الدور الذي لعبته المنظمات التي عملت على دعمه، من مثل ا            

 النوف فـي    – كيبيك، ولوفان    –  مثل جامعة الفال بكندا       الدولية األخرى والجامعات  باإلضافة إلى المنظمات    

هذا باإلضافة  ،  بلجيكا، والتي عمدت إرسال طالبها إلى المركز بغية إكتساب الخبرة النظرية والعملية المطلوبة            

 المحلية مثل وزارة الشؤون اإلجتماعية والمجلس األعلى للطفولة، وبعـض           ميةالمرافق الحكو إلى دعم بعض    



باإلضافة إلى الخبرة األساسـية     الدولِي والحكومِي   ، والتي ساهمت مشتركة في تقديم الدعم        اإلدراات المدرسة 

  .لخلق بيئة تمكينيةالمطلوب بشدِة في جلب المناصرة، والوعي 

  

وغيرهم هي  مدراِء،  المعلمين و الالطالِب و فعال تتكلم عن نفسها، فإن شهادات        وكما يقال أن األ    على أية حال،  

، وفي حال كان لي فائض مـن        هذه الشهادات عن  وهنا نماذج   . سفراء السالم نجاِح مشروِع   التي تعكس مدى    

  : فيما بعد، وهنا بعض منهايمكننا أن نستمع إليها سوياًالوقت، 

  

  التأثير والشهادة

والتنظـيم، والتـي    سفراء السالم أداة سحرية للتغير، فالمسألة ببساطة حسن في آلية التطبيق            ال يحمل برنامج    

وعلى الرغم من أن األثـر الـذي حققـه          . ساهمت في أحداث تغيير جدي ومستدام، وله نتائج عميقة للسالم         

ات التـي تعكـس     البرنامج على جميع األفراد والفئات ال يمكن ذكره، ولكن إسمحوا لي أن أذكر بعض الشهاد              

  : تأثير البرنامج عليهم

  

  :الطالب

حققت إنسجاماً وتناغماً وإستقاللية من خالل التمييز بين حاجاتي ورغباتي وتحويل العنف في داخلي " •

  "إلى طاقة لبناء شخصيتي

  "لقدد تعلمت أن أحترم ذاتي وأحترم اآلخر، وإكتسبت الثقة، وما إلى هنالك" •

  "باإلستمرارية أرجوكم أن تسمحوا لي أن أكون سفير سالم لطفل مثليلقد حققت النجاح والسعادة " •

  "يكفي أن أقول ذلك لنعي أهمية ما أعمله معكم... لقد تحررت" •

  "بدأت عندما أغضب أذهب إلى زاوية السالم وعندها بدأت أدرك معنى الحقيقة" •

  "ألول مرة إعتذرت لولدي وكم كانت محطة مهمة لمعرفة ذاتي" •

  

أقول لها، ال عليك عزيزتي، ال . أما اآلن فعندما يشب عراك مع م: "... ليب سملية للتواصلإستخدام أسا

  "تهتمي

بدأت أشعر بتحسن حيال نفسي، لم يعد يراودني ذلك الشعور بأنني غريب، وهذا ما : "زيادة في تقدير الذات

  "أثر في رد فعل أصدقائي تجاهي

  ..."أقوم به هو شكل من أشكال العنفلم أكن ألتصور أن ما : "الوعي بوجود العنف

كنت كثيراً ما أشعر أن التربية غير : "التعبير عن مدى أهمية التربية على السالم، وبرنامج سفراء السالم

مهمة، وغير مفيدة، أما اآلن فبت أعي كيف يمكن أن أفيد وأخدم وطني وذلك من خالل التربية، أريد أن أنهي 

  "مالبرنامج وأن أصبح سفير سال

  

  



  : المعلمون

لقت بت أستطيع أن أشرح بوضوح حاجاتي وأن أحدد بصورة دقيقة ماذا : "القدرة على شرح وتحديد حاجاتهم

  "نعني بالقيم والمبادئ

لقد إكتسبت القدرة على أن أستمع وأصغي : "األطفال بصورة أكثر فعالية/ القدرة على التواصل مع التالميذ

  "إلى رغباتهم، وأن أحترمهاإلى حاجات الطالب واألطفال، و

  "لقد تعلمت أن أتواصل دون الحاجة إلى ردات فعل عنفية: "اإلقتناع الكلي بعدم ضرورة العنف على اإلطالق

لقد الحظت التغيير الذي طرأ على عالمات التالميذ : "األطفال التعليمي/ مالحظة التطور في مستوى الطالب

  "حاجة ماسة إلى أن يبقى هذا البرنامج إلى جانبنا وقتاً أطولومستواهم التحصيلي دون شك، لذلك نحن ب

  

طـالب  وبعض ال نائب رئيس بلديِة صيدا،     ومن  جمعتْ ِمن المعلمين،    التي  بعض الشهاداِت   هذا باإلضافة إلى    

  :الجامعِة اللبنانيِةن من يمتدربال

  

، سوف تكون شخص أفـضل بالتأكيـد،   للتعامل مع المشكلة ببعدها وحجمها الطبيعيلقد كانت لديك الشجاعة   "

في حال مواجهتك لبعض الخيبات، أو الفشل اإلجتماعي، أو حتى النصر غير المكتمل، فإنه سوف يكون            فحتى  

  "لديك التقدير العالي للذات، وهذا ما سوف يمتكله تالمذتك 

  

إنها بالطبع معركة قاسية، ولكن      .الطالب سيتذكّرون ف. تأثير طويل المدى  ذلك ال فْعالك وكلماتك   سوف يكون ألَ  "

  ".يجب أن تحافظ على الهدوء الداخلي والنفسي بداخلك

لم يعد هناك فرق بين األساتذة المعلمين، فـالجميع         . واحدةمنصهرون في مجموعة    معلمون  التالميذ و يصبح ال "

  .هم بشر وإنسان

، فهـم بـاتوا     رائهم تؤخذ بعين اإلعتبار   وآ. الذي قد شاهدوه للتو   آرائهم على السلوِك    يطلب من الطالب إبداء     "

  "شركاء ذوو قيمة مهمة

  

  الخاتمة

بسبب األهمية التي القاها البرنامج لجهة القيمة التي تركها على األطفال، والحماس الذي حصده على صـعيد                 

 نجد  –رى   الفعال للمنظمة السويدية  والمنظمات األخ      ن بالتعاو –والمرافق الحكومية المعلمين، اآلباء، الطالب،    

، أضف إلـى    أن سعة إنتشار هذا البرنامج أصبحت ضرورية لكسب التأييد والدعم العالمي والوطني والمحلي            

ذلك الخاصية األساسية للبرنامج والتي تتمثل بمرونته، والتي تسمح بالتالي له بأن يتكيف في مختلف البيئـات                 

  .في البلدان المختلفةوى أن يترجم في العديد من المدارس لع

  

  :مركز تدريب والمستقبِل

من المتوقع تطبيق برنامج سفراء السالم في اليمن، وذلك بالتعاون مع المجلس األعلى لألمومة، والمنظمـات                

  .الشريكة من مثل المنظمة السويدية إلنقاذ الطفولة



  

  التوصيات

  :العمل المستقبلي يِجب َأن يتضمنإن 

  : طريق وذلك عن قانونيالصالح آلية اإل / 1

توحيد التشريعات الوطنية في الروحية، وفي متطلبات إتفاقية حقوق الطفل، وذلك بغية تشريع قوانين                . أ

بإلغاء البنـد   كذلك  والمتمثلة    ليست عالجية فحسب، بمنع العقاب الجسدي في المدارس، بل ووقائية           

وانين التي تَمنع العقاب البدني     الق، باإلضافة إلى تقديم وتشريع      العدالِة اإلجراميةِ قانون   ِمن   186رقم  

  .في كُّل المداِرِس في لبنانوكلي بشكل واضح 

  

الذي يتطلـب  مسؤوليةُ البرلماِن اللبنانِي وتشكل هذه اآللية    . اللبنانية المحلية قوانيِن  الإزالة التمييِز ِمن      . ب

  . ِمن قانون العدالِة اإلجرامية186بموجبه إلغاء البند رقم 

إلتـزام  األطراِف الرسميِة لضمان    إتفاقية حقوق الطفل، والتي تدعو       ِمن   18البند رقم   تطبيِق  مأسسة    . ت

  . اإلنسانيةَالطفاألكرامِة المدراس بإتفاقية حقوق الطفل وصون 

  

  :تربويةالجراءات اإل / 2

  .ذلكالمسؤوليةَ ويمِكن َأن تُراقب وفقاً لتوحيد النظام المدرسي في لبنان، بحيث تتحمل المدارس   . أ

اإلستفادة مـن   المداِرس  بحيث يضمن ذلك لكل     لبنان،  المدراس في   سفراء السالِم في    مأسسة برنامج     . ب

مناهج وطرق تطبيق سبل حل النزاع بصورة سلمية، بحيث يفيد بالتالي الطالب والمعلمون، ويعـود               

  . األثر على المجتمع ككل

حكومية، واألجسام الحكومية، باإلضـافة     العمل على تأسيس لجنة تنسيق مؤلفة من الجمعيات غير ال           . ت

  .إلى الوزارات

  

  :التدريب النظري/ 3

 تربوية للبرنامج بغية حل النزاعات بطـرق        –تكثيف الدورات التدريبية المبنية على المقاربة النفس          . أ

  .سلمية

ه المتابعة المنتظمة آللية تطبيـق هـذ      إلى  لنشاطات، بحيث تعمد هيئة التنسيق      تطبيق آلية التخطيط ل     . ب

 .النشاطات، باإلضافة إلى تأكيد إستمرارية التعاون والتنسيق ما بين الوزارات

  :التدريب العملي/ 4

متابعة آلية تطبيق النشاطات على المستوى اإلقليمي، والعمل على مراقبة هذه األلية بصدد مضمون                . أ

  . ومواضيع التطبيق

  

 .اإلقليمِياإلستشاري وزع في اإلجتماع سوف ي قرص مدمج ي علىاإلنجليزعربي وبنصها البالكامل يمكن إيجاد هذه المداخلة 


