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خلفية
إن إصالح القانون وحده لن يلغي العقوبة البدنية .يهدف هذا الدليل يهدف إلى تقديم معلومات عملية لدعم تطبيق القوانين التي
تحظر العقوبة البدنية في جميع األحوال .التدابير التثقيفية والوقائية ضرورية للتوعية بضرر العقوبة البدنية لألطفال ،والتوعية
بحقهم في الحماية ،ولتوفير أساس لتغيير األعراف والسلوكات االجتماعية .ويترافق هذا الدليل مع تقريرنا “حظر جميع أشكال
العقوبة البدنية لألطفال :إرساء األساس لطفولة غير عنيفة” ،الذي نُشر أيضًا ضمن سلسلة قمة حلول معًا نحو #القضاء_على_العنف .
أطلق األمين العام لألمم المتحدة «الشراكة العالمية من أجل القضاء على العنف ضد األطفال» في تموز/يوليو  .2016واليوم ،هذه
الشراكة هي الجهة العالمية الوحيدة الذي تركز فقط على هدف التنمية المستدامة  :16-2إنهاء جميع أشكال العنف ضد األطفال.
وهي تضم أكثر من  600جهة شريكة ،بينها حكومات ووكاالت أممية ومؤسسات بحثية ومنظمات دولية غير حكومية ومؤسسات
نواح عديدة ،ثمة اعتقاد بسيط يوحدنا جميعاً :يستحق جميع
ومنظمات مدنية وجماعات خاصة وغيرها .وعلى الرغم من االختالف في ٍ
األطفال أن يكبروا بال عنف .
وإنهاء العقوبة البدنية مبادرة مهمة من «الشراكة العالمية من أجل القضاء على العنف ضد األطفال» التي كانت تُعرف سابقًا باسم
«المبادرة العالمية للقضاء على جميع أشكال العقوبة البدنية لألطفال» ،وهي تنفذ مجموعة واسعة من األنشطة المناسبة لظروف كل
بلد لتحفيز التقدم نحو حظر شامل للعقوبة البدنية لألطفال والقضاء عليها .
نعمل على إنهاء جميع أشكال العقوبة البدنية في جميع أنحاء العالم عن طريق :
 .1تنفيذ حمالت دعوة وطنية وإقليمية ودولية ودعمها ببيانات ترتكز على األدلة ومراجع تخصصية وتوجيه ومساعدة حسب الحاجة .
 .2توفير مركز معلومات محدث وشامل يمتلك أدلة على الوضع القانوني للعقوبة البدنية وانتشارها وآثارها وأدوات تضمن
القضاء عليها .
 .3تقديم مساعدة فنية للحكومات والمجتمع المدني ودعمهم لحظر العقوبة البدنية والقضاء عليها .
 .4دعم حراك عالمي من الشركاء والداعمين في جميع القارات .
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يعتمد هذا الدليل على المجموعة التالية من الموارد الرئيسية الموجودة
طفولة بال عنف :االبتعاد عن العقوبة البدنية في منطقة بحر البلطيق
كان مشروعا مدته سنتان بقيادة “مجلس دول بحر البلطيق” ،بالتعاون مع المبادرة العالمية للقضاء
على جميع أشكال العقوبة البدنية لألطفال وبدعم من االتحاد األوروبي ،هدفه تعزيز فعالية تنفيذ الحظر
القانوني على العقوبة البدنية عبر التخطيط والعمل التعاوني متعدد األطراف المعنية .
واستندت المبادرة إلى تجربة الدول في منطقة بحر البلطيق حيث حظرت  10دول من أصل  11جميع أشكال
العقوبة البدنية ،بدءاً من دول تملك خبرة تزيد عن  30عامًا في تنفيذ الحظر إلى دول باشرت مؤخراً هذه
الرحلة .
وعقدت سلسلة
وأجريت مشاورات وطنية طوال عام  2017في السويد وفنلندا والتفيا وإستونيا وبولنداُ ،
مشاورات خبراء لمواضيع محددة في عام  2018إلثراء إعداد خمسة تقارير إرشادية لتعميم الرسائل
الرئيسية وأفضل الممارسات لتطبيق القوانين الوطنية .وركزت التقارير اإلرشادية على تنفيذ الحظر في
البيئات المحلية ،وعلى الوالدية اإليجابية ،وحمالت التوعية ،ومقدمي الخدمات ،ورصد التقدم .
التقارير متاحة على childrenatrisk.cbss.org/non-violent-childhoods/ :

التأديب اإليجابي وبدائل العقوبة البدنية لألطفال :أداة تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب بشأن
التأديب اإليجابي
أعدت مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب هذه األداة العملية بالشراكة مع منظمة Child Rights Connect

حقوق الطفل .ويهدف الدليل إلى توجيه الدول بشأن الخطوات المحتملة لمواءمة سياساتها وقوانينها
وممارساتها التعليمية مع اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل .وهو يشمل مجموعة متنوعة من
األحوال التي تُستخدم فيها العقوبة البدنية وغيرها من أشكال العقوبة القاسية أو المهينة وسيلة لتأديب
األطفال .ويعرض عدداً من الممارسات الجيدة لدعم وتوجيه اآلباء واألمهات ،ومقدمي الرعاية ،والمعلمين
الستخدام نهج إيجابي في تأديب األطفال .

التقرير متاح هنا cti2024.org/resources-for-states/ :
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دعم االستراتيجيات الوطنية لتحقيق المقصد  16-2من أهداف التنمية المستدامة عبر إنسباير )(INSPIRE

هي حزمة تقنية أعدتها عشر منظمات بقيادة “منظمة الصحة العالمية” .وهي تستهدف الجميع من الحكومة
إلى المنظمات القاعدية ،وتتضمن سبع استراتيجيات توفر إطاراً للقضاء على العنف ضد األطفال .تشدد
االستراتيجية األولى (تنفيذ القوانين وتطبيقها) على ضرورة سن قوانين تحظر العقوبة البدنية لألطفال
على يد اآلباء واألمهات والمعلمين وغيرهم من مقدمي الرعاية .كما تقدم أمثلة على برامج التثقيف
والتوعية العامة والمهنية على مستوى المجتمع الهادفة إلى تغيير األعراف والمواقف االجتماعية إزاء العنف
في تربية األطفال ،والتي ينبغي أن تصاحب اإلصالح القانوني .

التعليم والمهارات
الحياتية

خدمات االستجابة
والدعم

تعزيز الدخل
واالقتصاد

دعم الوالدين
ومقدمي الرعاية

البيئات
اآلمنة

األعراف
والقيم

تنفيذ القوانين
وتطبيقها

معًا نحو #القضاء_على_العنف
العنف ضد األطفال وباء .فهناك أكثر من مليار طفل يتعرضون للعنف كل عام ،1مع عواقب مدمرة قصيرة وطويلة األجل .وعلى
الرغم من حجم العنف ضد األطفال وأثره — والحلول المثبتة الواقعية الموجودة - 2ما زلنا نفتقر إلى االلتزام السياسي واالستثمارات
المالية الالزمة فوراً للحفاظ على سالمة األطفال في المنزل ،وعلى اإلنترنت ،وفي المدرسة ،وضمن المجتمع .والتطور المهم جداً هو
أن كوفيد -19زاد مخاطر تعرض األطفال للعنف في جميع الدول والمجتمعات .وبسببه ،قد يتعرض  85مليون 3بنت وصبي للعنف
الجسدي والجنسي والعاطفي .
ال للقضاء على
كما فرض كوفيد -19ضغوطًا جديدة على الموازنات الوطنية والمانحين الدوليين ،ما يهدد االستثمارات المحدودة أص ً
العنف ضد األطفال ،والتقدم المتحقق في السنوات السابقة .تهدف حملة معًا نحو #القضاء_على_العنف إلى إلهام مجتمع إنهاء العنف
وتحفيز االلتزامات السياسية والمالية الالزمة إلنهاء العنف ضد األطفال إلى األبد .
إن حظر العقوبة البدنية والقضاء عليه مهم جداً في إنهاء جميع أشكال العنف وسوء معاملة األطفال؛ لذلك فهو واحد من ست سياسات
مقترحة لحملة #القضاء_على_العنف .والعقوبة البدنية هي أكثر أشكال العنف ضد األطفال انتشاراً في العالم .فتقبله االجتماعي
الواسع يتغاضى عن مستوى معين من العنف طوال فترة الطفولة ،ويرسخ مكانة األطفال المتدنية في المجتمع ،ويمهد الطريق ألشكال
أخرى من العنف واالستغالل وسوء المعاملة .وأي عقاب بدني ينتهك حق األطفال في احترام كرامتهم اإلنسانية وسالمتهم الجسدية.
ً.وحالياً ،يعيش  13%فقط من أطفال العالم في  62بلداً تُحظر فيها العقوبة البدنية تمامًا .

 1هيليس وميرسي وأموبي وآخرون .االنتشار العالمي للعنف ضد األطفال في العام الماضي :مراجعة منهجية وتقديرات دنيا .طب األطفال137 (3): e20154079; 2016 .
 INSPIRE 2االستراتيجيات السبع إلنهاء العنف ضد األطفال ،منظمة الصحة العالمية 2016
” 3الهزات االرتدادية لكوفيد :-19عاصفة هوجاء  -ماليين األطفال معرضون لخطر العنف في ظل اإلغالق وفي “الوضع الطبيعي الجديد ,2020 ,World Vision ,ص 3

4

مقدمة :أهمية التنفيذ
الهدف النهائي من حظر العقوبة البدنية هو ضمان عدم تعرض أي طفل له عبر القضاء على استخدامه تماماً .يرسل الحظر القانوني
رسالة واضحة مفادها أن ضرب وإيذاء أي طفل ،ألي سبب كان ،أمر خاطئ ،تمامًا كضرب وإيذاء الكبار .بيد أن الحظر ال يصبح فعا ً
ال
حقًا إال عندما تتخذ تدابير ملموسة لمنع تعرض األطفال للعقوبة البدنية ،مهما كانت خفيفة .وال يقتصر تطبيق القانون على مواجهة
الكبار الذين يعاقبون األطفال بعنف  -بل يتعلق في المقام األول بتغيير المواقف والممارسات بحيث ال تعتبر العقوبة البدنية مقبولة،
ما يتيح تحو ً
ال في األعراف االجتماعية نحو طرق إيجابية وغير عنيفة لتربية األطفال .
لقد التزمت الدول ،بموجب أهداف التنمية المستدامة المعتمدة في عام  ،2015بإقامة مجتمعات مسالمة وغير عنيفة تُحترم فيها حقوق
اإلنسان .وتحدد األجندة  17هدفًا ومقاصد لتحقيق كل هدف ومؤشرات لرصد التقدم المحرز في كل مقصد .وإنهاء العقوبة البدنية
أمر أساسي للقضاء على جميع أشكال العنف ضد األطفال (هدف التنمية المستدامة  )16-2وتقليص العنف في المجتمع بأسره على
المدى الطويل .وهو ضروري أيضًا في العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة األخرى ،كتلك المتعلقة بالصحة (الهدف )3
والتعليم (الهدف  )4والعنف ضد النساء والفتيات (الهدفان  5و )16والمساواة (الهدفان  5و )10واالستقرار والنمو االقتصادي (الهدف .(8
تلزم اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل الدول باتخاذ جميع التدابير التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية المناسبة لحماية
األطفال من جميع أشكال العنف أثناء وجودهم في كنف الوالدين أو األوصياء أو أي شخص آخر يتولى رعاية الطفل (المادة . ( 19
ولذلك ،فإن الدول ملزمة بتنفيذ قوانين الحظر بموجب التزاماتها الدولية واإلقليمية في مجال حقوق اإلنسان .ولتتقدم الدول نحو
ال
القضاء على العقاب العنيف ،يجب ربط إصالح القانون بالتعليم العام والتدابير الوقائية والتوعية ،بدعم تنسيق متعدد القطاعات ،فض ً
عن الرصد والتقييم.

وتشمل الخطوات الرئيسية لالنتقال من الحظر إلى القضاء على العقوبة البدنية ما يلي:

التشريع
إقرار قانون يمنع
العقوبة البدنية

التخطيط والتنسيق
وضع خطة عمل وطنية
محددة التكلفة ودمجها في
أنظمة حماية الطفل

التواصل
تثقيف الجمهور
وتوعيته

الدعم
الوالدية اإليجابية

التقييم
مراقبة أثر
التدخالت

التشريع
يفيد الحظر الصريح في التشريع األطفال وجميع من يعيشون أو يعملون معهم أو من أجلهم .وهو ينطبق على األوضاع المختلفة
لحياة األطفال كقانون األسرة وقانون التعليم .
والخطوة األولى في حظر العقوبة البدنية هي مراجعة اإلطار القانوني الوطني لتحديد وضعها القانوني بوضوح في جميع الظروف،
وما الذي يجب تغييره .ويتطلب الحظر الكامل إزالة أي مبررات للعقوبة البدنية .ففي بعض الدولُ ،يعترف بحق الوالدين في تطبيق
العقوبة البدنية في أكثر من قانون .من المهم تعديل جميع القوانين المعنية وإلغاء جميع اإلشارات إلى هذا الحق .وهذا ينطبق بالطبع
على جميع القوانين التي تسمح أو تنظم إدارة العقوبة البدنية ،كقوانن التعليم أو تشريعات الرعاية أو أنظمة العقوبات .
الطريقة الوحيدة لضمان حظر واضح وصارم لجميع أشكال العقوبة البدنية هي استخدام لغة واضحة وحازمة في التشريع .واللغة
الواضحة ألحكام الحظر لها هدف تربوي أيضاً ،إذ إن الهدف األول للقانون الجيد هو تربوي :منع الجرائم وردعها ،وليس مجرد
معاقبة الجرائم بعد وقوعها .
غالبًا ما يجتمع شركاء عدة من قطاعات شتى في حملة لحظر العقوبة البدنية .وضمن هؤالء برلمانيون وممثلون عن الحكومة
(وزراء مثالً) وكذلك ائتالفات معنية باألطفال ومنظمات حقوق إنسان وزعماء دينيون أو تقليديون وشخصيات شعبية بارزة .والزخم
الناتج عن الحملة من أجل إصالح قانوني يعزز التآزر بين جميع الشركاء على المستويين الوطني والمحلي — كما يوفر الظروف
أو البيئة المواتية لتغيير تشريعي يساعد في تسهيل وضع استراتيجية وطنية لتطبيق التشريع الجديد .
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أمثلة على إصالح القوانين
نيبال
قبل إصالح القانون
المادة  7من قانون األطفال“ :)1992( 2048 ،ال يعتبر أي فعل تقوم به األم أو األب أو أحد أفراد األسرة أو الوصي أو المعلم
“ لتوبيخ الطفل أو ضربه ضربًا خفيفًا من أجل مصلحته انتهاكًا (لهذه المادة (.
بعد إصالح القانون
المادة  )5( 7من قانون األطفال ( 2018ترجمة غير رسمية)“ :لكل طفل الحق في الحماية من جميع أنواع العنف الجسدي أو
النفسي والعقاب واإلهمال والسلوك الالإنساني وسوء المعاملة القائم على النوع االجتماعي أو التمييزي واالعتداء واالستغالل
”الجنسيين على يد والده أو والدته أو أفراد أسرته اآلخرين أو ولي أمره أو معلمه أو أي شخص آخر.
ُجرم العقوبة البدنية أو النفسية أو السلوك غير المحترم
المادة ( )2( 66د) من قانون األطفال لعام ( 2018ترجمة غير رسمية)“ :ت َّ
ال من أشكال العنف ضد األطفال .
“ ( ...أو الالإنساني) في المنزل أو المدرسة أو أي مكان آخر باعتبارها شك ً

كوستا ريكا
قبل إصالح القانون
المادة  143من قانون األسرة لعام “ :1974تمنح السلطة الوالدية حقوقًا وتفرض واجب تربية األبناء أو البنات ورعايتهم واالعتناء
”بهم وإصالحهم باعتدال .
بعد إصالح القانون
المادة  143من قانون األسرة لعام ( 1974المعدل بقانون حقوق األطفال والمراهقين في التأديب بعيداً عن العقوبة البدنية وغيرها
من أشكال المعاملة المهينة لعام “ :)2008تمنح السلطة الوالدية حقوقًا وتفرض واجبات توجيه األطفال وتعليمهم ورعايتهم
واإلشراف عليهم وتأديبهم ،وهي ال تجيز بأي حال من األحوال استخدام العقوبة البدنية أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة
“ ...المهينة ضد القصر .
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التخطيط والتنسيق
تضع كل دولة خطة عمل وطنية وفق احتياجاتها وشكل نظامها السياسي .قد تندرج تحت عنوان صحة الطفل أو رفاه الطفل أو حقوق
اإلنسان أو تركز تحديداً على منع العنف ضد األطفال .ومن األمثلة على خطط العمل الوطنية المتضمنة القضاء على العقوبة البدنية
ما يلي :
الخطة الرئيسية الثانية لسياسة الطفل ( )2024–2020في جمهورية كوريا ،التي تركز على التأديب اإليجابي والتربية
الوالدية القائمة على حقوق الطفل .
خطة العمل اإلقليمية لعام  2015بشأن القضاء على العنف ضد األطفال التي وضعتها الدول األعضاء في رابطة أمم جنوب
شرق آسيا والتي تدعو الدول إلى سن تشريعات لحظر العقوبة البدنية في جميع األحوال وتعزيز تطبيق التأديب اإليجابي .
تحدد خطة العمل الوطنية التوجه االستراتيجي واألنشطة الالزمة لمعالجة قضية محددة تتعلق بحقوق الطفل .ووجود خطة موثقة
ومصدق عليها من قبل هيئة قانونية (غالبًا البرلمان) يعزز االلتزام بالتغيير السياسي .ويتطلب تنفيذها تعاونًا متعدد القطاعات،
ويتوقف أثرها على وجود التزام طويل األجل .
ويعد وضع خطة عمل وطنية محددة التكلفة أمراً محوريًا لفعالية التنفيذ .ويمكن أن تكون خطة مستقلة أو في إطار خطة وطنية
للقضاء على جميع أشكال العنف ضد األطفال أو العنف األسري أو حماية الطفل .وينبغي أال تمنع الموارد المحدودة تنفيذ القانون.
على سبيل المثال ،يمكن لتنفيذ خطط العمل الوطنية القائمة ،ما أمكن ،أن يضمن تحقيق أفضل النتائج واستخدام الموارد المحدودة
بفعالية وتجنب االزدواجية وإهدار الموارد .4وتأخذ تكلفة خطة العمل الوطنية بعين االعتبار القدرات واالحتياجات الوطنية والمحلية،
وتعتمد نهجًا واقعيًا وعملياً ،بما في ذلك استراتيجية لتعبئة الموارد تضمن استدامة األنشطة طويلة األجل .
يجب أن تكون خطة العمل الوطنية المحددة التكلفة متمحورة حول الطفل ومتعددة القطاعات وتشمل :
طرق لدعم مشاركة األطفال في وضع الخطة وتنفيذها وتقييمها .
آليات تنسيق تتضمن جميع الخدمات الوطنية والمحلية العاملة مع األطفال واألسر ومن أجلهم ،وجميع الدوائر والهيئات
الحكومية المسؤولة عن األطفال واألسر والصحة العامة .
إجراءات رصد وتقييم مدمجة منذ البداية لضمان أن الحظر يحقق تغييراً إيجابيًا في األعراف والسلوكات االجتماعية في التربية
من قبل الوالدين والتعليم .
موارد كافية لدعم الحمالت طويلة األمد لتغيير األعراف االجتماعية وموازنات تركز على األطفال .
يتطلب نجاح التنفيذ أيضًا إنشاء آلية تنسيق وطنية بقيادة الحكومة لتطوير وتنسيق وبناء البنية التحتية الوطنية والمحلية الالزمة
لتنفيذ الخطة .قد تشمل هذه اآللية الدوائر الحكومية المسؤولة عن التعليم والصحة والعدالة والرعاية االجتماعية والقطاع الخاص
ومنظمات المجتمع المدني ،كالجمعيات المهنية والمنظمات الدينية والمؤسسات األكاديمية ومؤسسات ومنظمات أخرى غير حكومية.5
وستكون هناك حاجة إلى أنواع التنسيق نفسها على المستوى المحلي .لذلك تصف خطة العمل الوطنية البرامج والمشاريع المطلوب
تنفيذها على المستوى الوطني وعلى المستوى المحلي .قد يتعذر تنفيذ األنشطة المخططة في وقت واحد في جميع المجتمعات
والمناطق ،لذلك يمكن استخدام نهج مرحلي لتحقيق تغطية كامل البلد مع مرور الوقت. 6
يمكن استخدام آليات حماية الطفل المجتمعية القائمة لتنفيذ تدخالت ومشاريع محاربة العنف ضد األطفال ألنها تصل إلى شريحة
أوسع من مستخدمي الخدمات على مستوى القاعدة .كما أنها تأخذ في االعتبار احتياجات المجتمعات والتحديات التي تواجهها ،وفي
كثير من األحيان بموارد مالية محدودة .ولكن يجب وضع آليات مناسبة للتنسيق والتقييم 7المالئم أخالقيًا .
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 INSPIRE 5االستراتيجيات السبع إلنهاء العنف ضد األطفال ،ص 75
 INSPIRE 6االستراتيجيات السبع إلنهاء العنف ضد األطفال ،ص 88
 INSPIRE 7االستراتيجيات السبع إلنهاء العنف ضد األطفال ،ص 76
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من السمات الرئيسية لخطة عمل وطنية قوية إلنهاء العنف ضد األطفال :
لمحة عن ظروف العنف ضد األطفال والبرامج والموارد الموجودة في البلد .
تحديد األولويات بناء على وصف المشاكل والموارد المتاحة .
خريطة طريق أو خطة تتضمن جدو ً
ال زمنيًا للتدابير واألهداف المخططة واإلطار الزمني لكل منها .
يجب أن تتضمن الخطة توزيع للموازنة يوضح بالتفصيل المبلغ الالزم لكل خطوة ومن أين ستأتي الموارد .
البحوث والدراسات المتوفرة عن انتشار العنف ضد األطفال في البالد .

تطالب المادة  4من اتفاقية حقوق الطفل الحكومات بتخصيص أقصى حد من الموارد المتاحة لحماية حقوق األطفال .

UNI309791

التواصل والتوعية
إن تحدي القبول التقليدي للعقوبة البدنية وغيرها من ضروب التأديب القاسية أو المهينة يتطلب تدابير مستمرة بمرور الوقت.
والتوعية والتواصل من التدابير الرئيسية المستخدمة لدعم اعتماد وتنفيذ قوانين وطنية لحظر العقوبة البدنية لألطفال .
ثمة حاجة إلى حمالت تطال المجتمع ككل وبمشاركة رفيعة المستوى للتوعية بالقانون ،والترويج ألهداف حظر العنف ،ودعم تغيير
المواقف والسلوكات بشأن العنف في تربية األطفال .وهذا يتطلب تحديد الفئات المستهدفة ،وصياغة الرسائل الرئيسية  -خاصة
لتذليل عقبات محددة  -وتحديد أكثر فرص التواصل فعالية .
ويجب تبني تشجيع األشكال غير العنيفة في التربية من قبل الوالدين والتعليم في جميع مفاصل التواصل بين الحكومة والوالدين
واألطفال ،وفي خدمات الصحة والعافية والتعليم ،كمؤسسات الطفولة المبكرة ومراكز الرعاية النهارية والمدارس .كما يجب
إدراجها في التدريب األولي وأثناء الخدمة للمعلمين وجميع العاملين مع األطفال في أنظمة الرعاية والعدالة .
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تدابير تثقيفية لدعم التشريع الجديد :
نشر وتفسير واسع ومتواصل للقانون وآثاره .
إرشادات مفصلة ،لجميع المعنيين ،بشأن كيفية تطبيق القانون بما يحقق المصلحة الفضلى لألطفال .
ترجمة مواد القانون وتوجيهاته وتعليماته إلى اللغات المحلية.
إعداد نسخة من القانون مالئمة لألطفال .
تدريب جميع المهنيين العاملين مع األطفال بشكل مباشر وغير مباشر وبناء قدراتهم.

قنوات محتملة إليصال الرسائل :
تسجيل الوالدة .

		

خدمات األمومة قبل الوالدة وبعدها .
جميع اتصاالت األخصائيين الصحيين والخدمات الصحية األخرى مع اآلباء واألمهات الحاليين والمستقبليين ومع
األطفال قبل دخول المدرسة وعند دخولها والمناهج الدراسية ،وأماكن التعليم غير الرسمية.
الخدمات االجتماعية والرعائية التي تتضمن االتصال مع األطفال (بمن فيهم األطفال في جميع األماكن خارج
األسرة) ومع األسر.

		

التدريب األولي وأثناء الخدمة لجميع العاملين مع األسر واألطفال ومن أجلهم ،كالمعلمين والعاملين في مجال
الرعاية ،إلخ .
مكونات المجتمع المدني التي تحتك مع األطفال واألسر ،بما فيها الجماعات الدينية/العقائدية .

		

اإلذاعة ،ووسائل اإلعالم الجماهيري ،واإلنترنت ،ووسائل التواصل االجتماعي ،وغيرها .

دعم الرعاية الوالدية إليجابية
الرعاية الوالدية هي الرعاية المستمرة التي يقدمها للطفل أي والد/ة بيولوجي/ة أو وصي أو أي مقدم رعاية آخر .ويشمل مقدمو
الرعاية األمهات واآلباء ،واألشقاء ،واألجداد ،واألقارب اآلخرين ،بمن فيهم مقدمو الرعاية غير البيولوجيين كزوجة األب أو زوج األم،
واألمهات أو اآلباء الحاضنين .
ولبرامج دعم الوالدية أو تنشئة األطفال تاريخ طويل وقاعدة أدلة قوية .8في السنوات العشر الماضية ،أظهرت أكثر من  100تجربة
عشوائية أن هذه البرامج يمكن أن تحقق النتائج التالية : 9
دعم نتائج تنمية الطفولة المبكرة .
زيادة الحضور في الزيارات الصحية الروتينية وتحسين نتائج التغذية.
تعزيز الصحة النفسية لألمهات واألطفال .
وقف دائرة العنف ،بما في ذلك ارتكاب العنف في المستقبل .
تعزيز األعراف االجتماعية اإليجابية في الهياكل االجتماعية والمتعلقة بحماية ورعاية األطفال .
يمكن أن يكون برنامج الرعاية الوالدية مشروعًا لديه هيكلية وموجهًا للوالدين ولغيرهم من مقدمي الرعاية الرئيسيين
ومصممًا لتحسين التفاعل بين الوالدين والطفل والجودة العامة لرعاية التنشئة التي يتلقاها الطفل .تركز الرعاية الوالدية
اإليجابية على خلق بيئات منزلية آمنة وبناء أساس لدعم األطفال ورعايتهم عبر تقديم رعاية متجاوبة ،وإظهار العاطفة،
وتخصيص وقت كاف ،والتعبير والثناء على السلوك ،وتوفير فرص التعلم ،والتعامل مع السلوك الصعب بأساليب صحية.
وتتضمن رعاية التنشئة مساعدة األطفال في اكتساب سلوكات اجتماعية وعاطفية صحية ،وتعليمهم مهارات الحياة ،وتعزيز
عافيتهم عبر تصميم طرق صحية لحل المشكالت والتعبير عن المشاعر .
 8لينكينباخ ،وبيركنز وإتش دبليو وديجونغ ( .)2003تصورات الوالدين لمعايير الوالدية :استخدام نهج المعايير االجتماعية لتعزيز الوالدية الفعالة .الفصل  15في بيركنز (محرر) .نهج المعايير االجتماعية لمنع تعاطي
المخدرات في المدرسة والجامعة :دليل للمعلمين والمرشدين واألطباء ،سان فرانسيسكو ،جوسي باس
 9الرعاية الوالدية من أجل صحة مدى الحياة :تجربة عملية لمجموعة عشوائية ذات شواهد لبرنامج رعاية والدية غير تجاري للمراهقين وأسرهم في جنوب أفريقيا .الصحة العالمية — المجلة الطبية البريطانية
3(e000539), 2018
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يمكن للبرامج أن تكون موجهة ألسر بعينها أو فئات محددة مختارة في المجتمع .وهي تتكون عادة من سلسلة منظمة من الجلسات
باستخدام مجموعة من أنشطة التعلم ،وغالبًا ما تُنفذ وفق إرشادات وقواعد محددة .ويمكن أن ينفذها موظفون محترفون أو شبه
محترفين .وقد تكون البرامج مخصصة لمجموعة أو ألسرة محددة أو أحد الوالدين ،وقد تشمل األطفال أو ال .ويمكن تنفيذها في
المنزل أو في مركز أو عبر اإلنترنت .ويمكن دمجها مع مكونات أخرى (كالمشاريع التي تركز على المعلم أو الطفل( .
وأحد األهداف األساسية لحظر العقوبة البدنية لألطفال في جميع البيئات وخاصة في المنزل هو تغيير أعراف ومواقف الوالدين
وسلوكهما وتعليم الوالدية اإليجابية لتسهيل التحول من الوالدية العقابية إلى الوالدية اإليجابية .

التقييم
تشير األدلة إلى أن سن قوانين تحظر جميع أشكال العقوبة البدنية وتطبيقها يسهم في تخفيض اللجوء إليها تخفيضًا كبيراً .ويلعب
الرصد والتقييم دوراً رئيسيًا في تقييم نجاح وتحديات تطبيق القانون ،ودوراً مهمًا أيضًا في معرفة إن كانت استراتيجية التنفيذ التي
تؤثر على معارف الفئات المستهدفة ومواقفها وسلوكياتها (كالمعلمين واآلباء واألمهات ومقدمي الرعاية اآلخرين) قد أسفرت عن
تغيير إيجابي لمصلحة األطفال .يجب أن يتم الرصد والتقييم بمشاركة الجميع في مبادرة االنتقال من الحظر إلى اإللغاء الكامل ،بما
في ذلك المشاركة األخالقية لألطفال الذين غالبًا ما يكونون في وضع أفضل من الكبار لتبادل المعلومات عن تجاربه .
ويجب أن يكون الرصد عملية مستمرة لجمع المعلومات وتحليلها .10ويفضل جمع البيانات األولية قبل تنفيذ القانون للمساعدة في
تسهل الرصد
مراقبة التغيير في المواقف والمعارف والسلوك .ويجب أن يتضمن تنفيذ برامج ومشاريع إنهاء العنف ضد األطفال آليات ّ
عبر جمع البيانات وتحليلها المستمر .ويجب أن يتتبع الرصد التقدم المحرز في األنشطة المخطط لها ،ويحدد المشكالت ،ويقدم
المالحظات لألطراف المعنية ،ويحل المشكالت قبل أن تسبب التأخير .ويجب إيصال نتائج التحليل إلى الجهات المخولة باتخاذ التدابير
الالزمة .

يتطلب مؤشر أهداف التنمية المستدامة  16-2-1من الدول جمع بيانات عن نسبة األطفال بعمر  1-17عامًا الذين تعرضوا
ألي عقاب بدني و/أو اعتداء نفسي من مقدمي الرعاية في الشهر السابق .وتجمع هذه البيانات عمومًا باستخدام المسح
والبيانات اإلدارية ) (VACSومسح العنف ضد األطفال ) (MICSالعنقودي متعدد المؤشرات .
وتتبع التقدم المحرز في تنفيذ حظر العقوبة البدنية ضروري لألسباب التالية :
يحتاج صناع السياسات إلى بيانات قوية ودقيقة للوقاية والتدخالت .
يمكن تعلم الدروس بشأن كيفية تحديد االستراتيجيات واألنشطة والشركاء في المستقبل لزيادة األثر .
ُيسأل األطفال واليافعون عن تجاربهم مع العنف ،ولكن يجري إطالعهم أيضًا على الدعم من المختصين .
يسهم التخطيط والتنسيق الجيد لجهود التقييم في ضمان استخدام أكثر كفاءة للموارد .ثمة القليل من البيانات عن
مشاريع إنهاء العنف ضد األطفال في البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل .
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األثر اإليجابي لحظر العقوبة البدنية على حياة األطفال :خالصات من األبحاث
في نيوزيلندا ،التي حققت الحظر في عام  ،2007انخفض معدل تقبل العقوبة البدنية من أكثر من  90%في عام  1981إلى 40%
في عام  .2013وفي بولندا ،تحقق الحظر في عام  2010وانخفض تقبل العقوبة البدنية بمعدل  18%من عام  2008إلى عام
 .2013وحققت رومانيا الحظر الكامل في عام  ،2004وانخفض عدد األطفال الذين يضربهم والديهم بأيديهم دون ترك عالمة
بمعدل  22%بين عامي  2001و. 2012
مزيد من المعلومات والمراجع الكاملة متاحة في:

endcorporalpunishment.org/wp-content/uploads/research/Summary-of-research-impact-of-prohibition.pdf

UN0452571
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دراسة حالة
فنزويال
تحقق حظر العقوبة البدنية في جميع األحوال في عام  2007بتعديل القانون األساسي لحماية األطفال واليافعين لعام  .1998فالقانون
المعدل يلزم الكبار باستخدام أساليب غير عنيفة في التعليم والتأديب لتربية أطفالهم وتعليمهم .كما يطالب الدولة بوضع تدابير
حملة  Cecodapحماية “إللغاء جميع أشكال العقوبة البدنية والمهينة لألطفال والشباب” .في عام  ،2011أدارت المنظمة غير الحكومية
“جواز سفر للمعاملة الجيدة” — التي شجعت العالقات غير العنيفة بين األقران ،والقضاء على العقوبة البدنية والحق في المعاملة
الحسنة .وتضمنت الحملة ما يلي :
كتيب “الوصايا العشر للمعاملة الحسنة .
”نشر
ّ
إنتاج مواد تدريبية وتدريب الكبار واألطفال والشباب .
حملة إعالمية جماهيرية للتوعية باستراتيجيات تعزيز المعاملة الحسنة لألطفال .
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اسكتلندا
العقوبة البدنية لألطفال محظورة في اسكتلندا بموجب قانون األطفال (الحماية المتساوية من االعتداء) لعام  .2019دخل القانون حيز
التنفيذ في  7تشرين الثاني/نوفمبر  .2020واسكتلندا هي أول منطقة من المملكة المتحدة تطبق تشريعًا ينص على عدم شرعية جميع
أشكال العقوبة البدنية لألطفال .
ويحمل القانون الوزراء اإلسكتلنديين واجب اتخاذ خطوات لتوعية السكان وزيادة معارفهم في مجال القانون الجديد .وللوفاء بهذا
الواجب ،وبعد التشاور مع األطراف المعنية ،اتخذت الحكومة اإلسكتلندية التدابير التالية :
نشر معلومات عن القانون في :
الموقع االلكتروني للحكومة اإلسكتلندية (يتضمن معلومات عن عمل الحكومة ( .
معلومات للمواطنين عن الحصول على الخدمات العامة في اسكتلندا . mygov.scot
موقع إلكتروني حكومي اسكتلندي يقدم المشورة والدعم لآلباء ومقدمي الرعاية . ParentClub

 ParentClubنشر معلومات عن القانون الذي يدخل حيز التنفيذ على منصات التواصل االجتماعي المختلفة (كقنوات
)وحسابات وسائل التواصل االجتماعي الرئيسية للحكومة اإلسكتلندية .
إنتاج ونشر مواد ترويجية عن القانون لدعم األطراف المعنية في عملها المتعلق بالقانون .
إدراج معلومات عن القانون في مطبوعة لدائرة الصحة الوطنية لآلباء واألمهات الجدد في اسكتلندا تسمى Ready Steady Baby

وهي متاحة لجميع الحوامل في اسكتلندا ،وتنشر أيضًا على اإلنترنت .

إعداد ونشر وثيقة إطار عمل لدعم هيئات التنفيذ والمهنيين لتطوير معلوماتهم القطاعية عن الحظر .
تقديم الدعم لآلباء واألمهات ومقدمي الرعاية عبر حملة تسويقية ومصادر رقمية .
The law on all forms of physical punishment of children in Scotland has changed.
On 7 November 2020, all forms of physical punishment of children

became against the law in Scotland.

This change in the law is about making
things better for children in Scotland.

If you want to know more about this
change in the law, please visit our
website.

Physical punishment is not in the best
interests of children, and it can be harmful.
It includes but is not limited to smacking,
slapping, skelping and pinching.

This contains information about why this
law has been introduced and what it does.

We want Scotland to be the best place in
the world for children to grow up, and this
legal change supports that aim.

Our website also includes details about
what we’ve done to prepare for this change
in the law and where support is available
for those that want it.

And remember, if you’re a parent,
you’re not on your own.

We know it can sometimes be difficult
to cope with being a parent or carer.

We all find things challenging
sometimes, but you do not need to go it
alone - support is available.

That’s why we’ve put together some
advice and tips for keeping calm when
things get challenging.

If you think speaking to someone might
help, you can talk to Children 1st
Parentline. This is a free service.

You can find these, and other helpful
hints, on our ParentClub website.

يمكن االطالع على مزيد من دراسات الحالة في أداة تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب بشأن التأديب اإليجابي (انظر الصفحة . ( 3
13

secretariat@end-violence.org
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