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العنف يرفع منسوب التسرب
تنسجم خاصات التقرير مع نتائج
مـ ـس ــوح ــات أجـ ــريـ ــت فـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات
األخ ـ ـيـ ــرة ت ــؤك ــد أن ال ـع ـن ــف ال ـبــدنــي
يـمــارس فــي امل ــدارس اللبنانية على
نـطــاق واس ــع .ففي عــام  ،2011مثا،
أظـهــر مسح أجــرتــه جامعة القديس
ي ــوس ــف وشـ ـم ــل م ـخ ـت ـل ــف امل ـن ــاط ــق

أن  %76م ــن ت ــام ــذة امل ـ ــدارس قــالــوا
إن ـه ــم ت ـع ـ ّـرض ــوا ل ـع ـنــف ج ـس ــدي من
امل ـع ـل ـم ــني واإلداري ـ ـ ـ ـ ــني فـ ــي املـ ـ ــدارس
(العينة شملت  1177تلميذا) .وشمل
العنف أعمال الصفع على الوجه او
الرأسّ ،
لي اآلذان ،شد الشعر ،الضرب
بمسطرة ،الركل ،االرغام على الركوع

فــي وض ــع مــؤلــم او الــربــط ب ـحــزام او
بحبل.
وفي العام نفسه ،قال نحو  %94من
األطفال الذين شاركوا في مناقشات
ج ـمــاع ـيــة م ــرك ــزة م ــع مـنـظـمــة إن ـقــاذ
ال ـط ـف ــول ــة إنـ ـه ــم تـ ـع ـ ّـرض ــوا لـلـعـقــاب
الـ ـب ــدن ــي او املـ ـع ــامـ ـل ــة امل ـه ـي ـن ــة مــن

االداريـ ـ ـ ــني ف ــي املـ ــدرسـ ــة ،وك ـ ــان ذلــك
م ــن األس ـب ــاب الــرئـيـسـيــة النـخـفــاض
معدالت التسجيل وارتـفــاع معدالت
ترك الدراسة.
ّ
إل ـ ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ب ـ ـ ـ ـ ــني م ـ ـ ـسـ ـ ــح أجـ ـ ــرتـ ـ ــه
الـ ـي ــونـ ـيـ ـس ــف عـ ـ ــام  2016ان %65
م ــن األط ـف ــال ال ـس ــوري ــني و %82من

االط ـف ــال الـفـلـسـطـيـنـيــني و %57من
االطـ ـ ـف ـ ــال ال ـل ـب ـن ــان ـي ــني الـ ــذيـ ــن ت ـقــل
اعـ ـم ــاره ــم ع ــن  14س ـن ــة ت ـع ـ ّـرض ــوا
لـ ـلـ ـعـ ـن ــف ف ـ ـ ــي املـ ـ ـ ــدرسـ ـ ـ ــة واملـ ـ ـ ـن ـ ـ ــزل.
كـ ـ ـم ـ ــا خ ـ ـل ـ ـصـ ــت دراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اجـ ــرت ـ ـهـ ــا
اليونيسف وبرنامج االمم املتحدة
لـلـمـسـتــوطـنــات الـبـشــريــة فــي 2017

وشملت  353اســرة لبنانية و 340
اســرة غير لبنانية في حي التبانة
في طرابلس ان  %33.6من االطفال
حتى سن ال ـ  17تعرضوا لنوع من
الـتــأديــب الـعـنـيــف فــي امل ــدارس بما
ف ــي ذلـ ــك ال ـع ـق ــاب ال ـب ــدن ــي ال ـشــديــد
وأشكال اخرى من االعتداء النفسي.

