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حقي يف تربية خالية من العنف

تدريبات
يتمتع جميع األطفال يف أملانيا سواء يف العائلة أو يف املدرسة بالحق 

القانوين يف تريبة خالية من العنف.
قم بوصف ما تراه تحديداً يف الصورة. قم بكتابة أفكارك حول 	

دوافع البنت واألهداف املمكنة للملصقات  
صمم بنفسك شعارين ل »حقي يف تربية العنفية« 	

الشعار األول يجب استخدامه يف محيط العائلة، والثاين يف  
محيط املدرسة!  

قم برشح وتوضيح الشعارين.  

قانون الرتبية الالعنفية ينص عىل أن: »األطفال لديهم الحق يف 	
تربية خالية من العنف. تُحظر العقوبات البدنية، االنتهاكات  

النفسية، وكافة اإلجراءات املُهينة« )القانون املدين رقم 1631    
فقرة 2(  

اذكر ثالثة من أنواع العنف التي تم اإلشارة إليها )العقوبات 	
البدنية، االنتهاكات النفسية، واإلجراءات االخرى املُهينة(  

واكتب ثالثة أمثلة عنها.  
بحسب خربتك أي نوع من أنواع العنف يعد األسوء بالنسبة   

لألطفال؟ علل رأيك.   
حسب رأيك: ما الذي ميكن عمله تجاه ذلك؟  

أفكار للتدبر
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يوجد للعنف أشكاالً عديدة

يأخذ العنف أشكاالً عديدة. فقد يأيت أيضاً يف محيط الرتبية سواء يف األرسة أو يف املدرسة.
لدى العديد من األشخاص فهم مختلف للعنف. فيوجد هناك الضحية والجاين و أيضا الشهود. كل 
شخص لديه شعور مختلف. لذلك هناك اختالف يف وجهات النظر والتجارب حول العيش املشرتك.

قرر إذا كانت الحاالت املذكورة تُعترَب ُعنفاً من وجهة نظرك 	
أم ال وعلل قرارك.  

قم بتقييم درجة شدة العنف يف الحاالت املذكورة وضع الرقم يف  
الدوائر بحيث  يكون:   

) 1= ال يوجد عنف. 5 = عنف شديد جداً(  
أضف حاالت جديدة إىل قامئة الحاالت التي صنفتها برقم 5 	

ّصف املشاعر التي ميكن أن تُحدثها هذه الحاالت. 	

تدريبات

… عندما يوبخ املعلم التلميذ ألنه مل يتعلم املفردات 
للمرة الثالثة. 

… عندما يرضب األب ابنه ألنه مل ينفذ األوامر.

 … عندما تتكلم الطالبات عن إحدى زميلتهنَّ يف الصف 
بشكل يسء أو تقمنَّ بتصويرها ونرش هذه الصورة بدون 

رغبتها.

… عندما تكون ثرثرة التالميذ بشكل دائم مام يزعج 
العملية التعليمية.

… عندما يعاير التلميذ بسبب بلده األم.

… عندما ال يريد أحد الجلوس بجانب التلميذ الجديد يف 
الصف.

… عندما يّحتجز األهل طفلهم يف املنزل.

… إذا تم حرمان الطالب من املدرسة بسبب ثبوت تكرار 
ترصفاته العنيفة تجاه طاقم التدريس أو طالب املدرسة.

العنف يف األرسة واملدرسة هو …
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حل الخالف سلمياً 

النزاعات والخالفات هي جزء من الحياة. وكثرياً ما تسبب الحزن واملعاناه. ويف بعض األحيان 
تتصاعد حتى إىل اللجوء إىل العنف. وقد ميكن أيضا الوصول من خاللها إىل اتفاقات جديدة تريض 

جميع األطراف.

تدريبات

الرتبية الالعنفية وصادرات األسلحة

أفكار للتدبر

 تعترب »قصة الحامر« ولسنوات عديدة مصدر إلهام للكشف عن حل 
للنزاعات.

صّف ما يفعله الحامر يف الصورة، وكيف تم حل النزاع  بينهم يف 	
النهاية.  

ارسم بنفسك قصة تعرب عن نزاع من خمس صور. بحيث توضح 	
الخالف وطريقة حلّه. ميكنك بدالً من ذلك اختيار واحدة من  

الصور أعاله ونسج قصة حولها بحيث يكون هناك حل يف النهاية.   
)انظر صفحة 17(  

اذكر خمس خصائص قد تساعد الناس عىل حل النزاعات/ 	
الخالفات دون اللجوء إىل العنف.   

صّف نقاط الضعف والقوة لها.  

تعد أملانيا ثالث أكرب ُمصدر للسالح يف العامل. تصل البنادق، الدبابات، 
والسفن الحربية أيضاً إىل الدول التي تنتهك حقوق اإلنسان أو تشارك 
يف الحروب. ويحاول كثري من رجال السياسة تربير هذه الحالة. ويعد 

ذلك يف حد ذاته رصاعاً أيضاً.

ابحث يف هذه الحالة عن مدى حجم صادرات األسلحة األملانية.   	
اكتب الحجج التي تربر هذه الصادرات أو تقوم برفضها  

اكتب رأيك الخاص عن سياسة تصدير األسلحة. 	

أفكار للتدبر
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 معلومات للوالدين

»لألطفال الحق يف تربية خالية من العنف، و يعد العقاب الجسدي 
واألذى النفيس وكافة أنواع االجراءات املُهينة ممنوعة منعاً بتاً.« 

) القانون املدين، املادة 1631 الفقرة 2 (

يضمن القانون يف أملانيا لألطفال الحق يف تربية العنفية. هذا الحق يف القانون املدين 
)املادة 1631 فقرة 2( )انظر الصندوق(، وأيضاً حسب اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن األمم 

املتحدة. العقاب بالرضب ممنوع كام مُينع إلحاق األذى النفيس باألطفال أو انتهاك كرامتهم.

ماذا يعني العنف/ما هو العنف؟

ما هي النتائج املرتتبة عىل العنف؟

ماذا تعني الرتبية الالعنفية؟ 

أين تجد الدعم واملساعدة؟ 

 يُفهم العنف يف الرتبية عىل أنه األذى الجسدي أو االنتهاك 
لكرامة األطفال.

ال يقترص العنف يف الرتبية فقط عيل استخدام الرضب، بل يبدأ 
العنف عندما يشعر األطفال بالخوف، أو إذا قال لهم البالغون 

-عىل سبيل املثال- إذا مل تطع فإن اإلله سيعاقبك، أو أننا مل نعد 
نحبك، ويوجد العنف أيضا عندما ال يُسمح لألطفال بأن يقولوا ما 

يريدون أو عندما يُفرض عليهم أن يقوموا بدور البالغني.

استعامل العنف يف تربية األطفال يرضهم ويُصّعب عليهم شق 
طريقهم يف الحياة.

األطفال الذين عانوا من العنف مراراً ال ميكنهم الرتكيز أو التعلم 
بشكل سهل. و هم أقل ثقة بأنفسهم وغالباً ما يقومون مبامرسة 

العنف بأنفسهم يف وقت الحق يف الحياة. األشخاص الذين تعرضوا 
للعنف وهم أطفال غالباً ما يكون لديهم مرض جسدي و يعانون 

من قصور ذهني وأوضاع قلق وخوف.

الرتبية الالعنيفة تعني استمتاع األطفال باألمان والسالمة 
والرعاية.

من املهم االستغناء عن العنف والعقوبات.
تأخذ الرتبية الالعنيفة الطفل واحتياجاته عىل محمل الجد. 

وكذلك تضع حدوداً واضحة يستطيع األطفال من خاللها توجيه 
أنفسهم.ينطبق هذا عىل كل من اآلباء واألمهات واملعلمني 

ومقدمي الرعاية.

تحتاج الرتبية الالعنيفة إىل الصرب. العديد  من األباء واألمهات ال 
طاقة لهم عىل ذلك، ويحتاجون إىل املساعدة.

ولهذا فإن هناك مراكز استشارية، كام تتواجد مكاتب لرعاية 
الشبان يف جميع أنحاء املدن والتي تقدم بدورها االستشارة والدعم 

أو تحيل إىل مراكز استشارية أخرى. وباإلضافة إىل ذلك، تقدم 
جميع املؤسسات الخريية الكبرية )الرعاية العاملية، الكاريتس، 

دياكوين، الصليب األحمر األملاين، مؤسسة التعاون األملاين املشرتك( 
ومراكز اإلرشاد الرتبوي ، خدماتها.

يحصل األطفال أيضاً عىل مساعدة من هذه األماكن أيضا.
باإلضافة عىل ذلك يوجد هناك امكانية طلب مساعدة عرب خدمة 

الخطوط الهاتفية، حيث ميكن لآلباء واألمهات واألطفال طلب 
املشورة  بشكل مجهول)يضمن الخصوصية(. 

ويف كل أنحاء أملانيا ميكنك االتصال ب 
«Nummer-gegen Kummer»

https://www.nummergegenkummer.de/kinder-und-
jugendtelefon.html


