ملخص تنفيذي
في يناير  ،2010وبعد أحداث العنف التي وقعت في المدرسة الثانوية لجنوب فيالدلفيا ضد الطالب اآلسيويين المھاجرين ،بدأت لجنة
فيالدلفيا للعالقات اإلنسانية ) ،(PCHRسلسلة من  11جلسة استماع عامة على مدار العام كجزء من التفويض الفريد الممنوح لنا لمعالجة
النزاعات الناشئة بين المجموعات وادعاءات التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو التوجُّ ه الجنسي أو النوع أو الديانة أو األصل
القومي أو النسب أو الحالة االجتماعية أو مصدر الدخل .قد تمثل الھدف من وراء ذلك في السماع مباشر ًة من الوالدين والمعلمين والطالب
والمديرين وأعضاء المجتمع اآلخرين حول تجاربھم في النزاع بين المجموعات في مدارس فيالدلفيا الحكومية .يشمل فھم اللجنة للنزاعات
بين المجموعات مجموعة واسعة من السلوكيات غير العادلة والمسيئة والعدوانية التي قد تسبب ضررً ا عاطفيًا وبدنيًا وتؤثر بصورة سلبية
على قدرة الطالب على التعلُّم .وقد تقدم مائة وثالثون شاھ ًدا لمشاركة أفكارھم وقد تلقت المفوضية أيضًا  40تصريحً ا إضافيًا مكتوبًا .وقد
تبنينا ھذه المھمة نظرً ا ألن تعليم الطالب كيفية تقبل التنوع ليس فقط مطلبًا اجتماعيًا واقتصاديًا واجبًا ولكنه فرضًا أخالقيًا أيضًا.
أظھرت جلسات االستماع اإلدانات العميقة لھؤالء ممن جاؤوا لإلدالء بشھاداتھم .وقد عرفت اللجنة أن النزاعات بين المجموعات تتسم بأنھا
مشكلة على مستوى النظام في منطقة مدارس فيالدلفيا التي تتطلب حالً على نطاق النظام .إن النزاعات ،سوا ًء كانت لفظية أو بدنية ،يتكرر
وقوعھا في العديد من المدارس .وقد كشفت األدلة أنه غالبًا أيضًا ما تتخذ المنطقة إجراءات غير كافية لمنع وحل مثل ھذه النزاعات وأن
التواصل اللغوي غير الكافي  -وھو حق قانوني  -يزيد الموقف تعقي ًدا .لقد سمعنا دليالً أن سياسة عدم التسامح للتعليقات التلقائية خارج
المدرسة التي تعتمد عليھا المنطقة ال تخفف من التوترات بين المجموعات .فعندما يتم فرض إجراءات تأديبية ،يتعين على المنطقة ضمان
أن مثل ھذا النظام بناء ومتكافئ مع السلوك وليس انتقاميًا فقط .لقد علمنا أن االستراتيجيات الفعَّالة واإليجابية مثل توسط النظراء والدعم
السلوكي اإليجابي والعدالة المجددة غير مستغلة أو منفذة على نحو مناسب.
غير أن الطالب تحدثوا أيضًا عن الجھود الحيوية اإليجابية التي يشاركون بھا بمساعدة الراشدين الداعمين لھم في حل ھذا النزاع بسالم .لقد
سمعنا عن المدارس التي يحاول فيھا المعلمون وھيئة العاملين بصورة فعالة بناء الجسور والسلوك المحترم النموذجي .لقد رأينا نماذج
لبرامج مجتمعية تتيح للشباب من الثقافات المختلفة أن يتواصلوا مع بعضھم البعض عبر االھتمامات المشتركة.
ورغم ھذه الجھود اإليجابية ،فإن الوجود المنتشر على نطاق واسع للنزاعات بين المجموعات يظل قائ ًما .غير أن أمل اللجنة المتوقد يكمن
في أن ھذا التقرير والتوصيات التي يتضمنھا ،يعمالن كحافز على تشجيع المنطقة لتسوية النزاعات بين المجموعات وتعقبھا ومنعھا وذلك
باعتبار أن ھذا يأتي على قمة األولويات .فمن الضروري أن تعمل المنطقة على إيجاد مناخ يتسم باالحترام والتسامح عبر كافة مدارس
المدينة وذلك بھدف تعميق دائرة اھتمامنا لتشمل جميع شباب فيالدلفيا على اختالف تنوعھم.

النتائج
النتيجة  1تمثل النزاعات بين المجموعات مشكلة منتشرة على نطاق واسع في مداس فيالدلفيا الحكومية بشكل يعيق تعليم الطالب.
النتيجة  2فشلت سياسات المنطقة في تقديم إطار عمل واضح ومتسق لتسوية النزاعات بين المجموعات ومنعھا وھذه السياسات إما
أنھا لم تنفذ بانتظام أو لم يتم توصيلھا بوضوح.
النتيجة  3لقد تبنت المنطقة سياسة نظام عدم التسامح مطل ًقا غير أن ھذه السياسة ُتنفر الطالب ولھا أثر سلبي على مناخ المدرسة .وفي
حقيقة األمر لم تعتمد المنطقة بشكل كامل على وسائل بناءة بشكل أكبر والتي تتضمن دعم السلوك اإليجابي وتوسط
النظراء ومنھجيات العدالة التصالحية.
النتيجة  4لم يتم نشر وتعميم السياسات القائمة والموارد المتصلة بالتواصل اللغوي على نطاق واسع وتعد غير كافية للوفاء باحتياجات
كافة الطالب واألسر الذين يحق لھم الحصول على خدمات التواصل اللغوي.
النتيجة  5يمثل الطالب عوامل للتغيير في الحد من النزاعات بين المجموعات ودعم االنسجام بين المجموعات وتعزيزه.
النتيجة  6يعمل المعلمون والمجموعات المجتمعية على بناء الجسور بين المجموعات المختلفة للشباب وخلق بيئات مدرسية داعمة.
النتيجة  7يقدم الشھود أمثلة واضحة لتوجھات منع النزاعات بين المجموعات في مدارس فيالدلفيا.
النتيجة  8قدِّم الشھود توصيات مھمة لتسوية النزاعات والتعامل مع المضايقات القائمة على التحيُّز.

