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ةيلاخلا ةلوفطلا جمانرب
فنعلا نم
:ملاعلا رييغت
فنعلا نم ةيلاخ ةلوفطلا لعج
ةعقاو ةقيقح
ةبوقعلا نأ ىلع حوضوب لدي هنإ .اًمهم اًزاجنإ ،لزنملا لخاد كلذ يف امب ،فورظلا عيمج يف لافطألل ةيندبلا ةبوقعلا رظحي ينطو نوناق دامتعا دعي
،ينوناقلا رظحلا ضرف متي امدنع .اًينوناق هنع يضاغتلا متي الو اًيعامتجا ا ًلوبقم دعي مل يذلاو لافطألا دض فنعلا لاكشأ نم لكش يه ةيندبلا
ةبوقعلا ءاهنإ فده حبصأ دقو ،يدحتلا اذه ملاعلا لوح لودلا هجاوت .لاعف ٍوحن ىلع هذيفنت نامض يف رامثتسالا لودلاو تاعمتجملا ىلع بجوتي
.ةيميلقإلاو ةينطولا لامعألا لوادج يف اًتبثُم نآلا ةيندبلا
يف يندبلا باقعلا ةقطنملا يف ةلود  11لصأ نم  10ترظح ثيح ،لافطألل "يندبلا باقعلا نم ةيلاخ ةقطنم" نوكت قيطلبلا رحب ةقطنم داكت
) (1987جيورنلاو ) (1983ادنلنف اهيلتل  1979،ماع يندبلا باقعلل ينوناقلا رظحلا تنس يتلا ملاعلا يف ىلوألا ةلودلا ديوسلا تناك .فورظلا عيمج
دعب يسورلا داحتالا ضرفي مل اميف  (2017).ايناوتلو ) (2015اينوتسإو ) (2010ادنلوبو ) (2003ادنلسيآو ) (2000ايناملأو ) (1998ايفتالو ) (1997كرامندلاو
.ينوناقلا رظحلا
رظحلا ذيفنت يف ةربخلا نم اًماع  40نم برقي ام اهيدل ميلقإلا نادلب ضعب نأ نيح يف .ةيضقلا هذه عم اهلماعت يف قيطلبلا لود فلتخت نكلو
قيمعلا مازتلالا ىلع فنعلا نم ةيلاخ ةلوفط جمانرب دمتعي .فنعلا نم ةيلاخ ةلوفط نامضل قيرطلا ةيادب يف رخآلا ضعبلا لازي ال ،ينوناقلا
نيسرامملاو تامدخلا يمدقمو نييموكحلا نيلوؤسملاو نييسايسلا كلذ لمشيو .ةقطنملا يف رييغتلا يعناص لبِق نم ةزيمتملا ةدايقلاو
.تاهمألاو ءابآلاو بابشلاو لافطألا مهيف نمب ،نينطاوملاو مالعإلا لئاسوو نيعفادملاو نيثحابلاو
ةيبرت زيزعت ليبس يف ةيعامتجالا تاداعلا ليدبتو تايكولسلاو فقاوملا رييغت ةيناكمإ ىلع قيطلبلا رحب ةقطنم يف تاروطتلا نهربُت
يف يندبلا باقعلا مادختسا نوضفري تاهمألاو ءابآلا نم ريثكلا حبصأ ،ذيفنتلا زيح ينطولا رظحلا لوخد ذنم .فنعلا نم ةيلاخ لفطلل ةيباجيإ
وأ ةنيهملا ةلماعملا وأ يفطاعلاو يدسجلا فنعلل نوضرعتي لافطألا نم اًدج ريبك ددع لازي الف ،زجنُملا مدقتلا نم مغرلاب هنأ ريغ .مهلافطأ ةيبرت
.ةلِذُملا
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قيطلبلا رحب ةقطنم يف لافطألل يندبلا باقعلا ىلع ضورفملا رظحلل لماكلا ذيفنتلا عيجشت ىلإ فنعلا نم ةيلاخ ةلوفط جمانرب فدهي
يف كرتشتو قيطلبلا لود سلجم ةنامأ لمعلا جمانرب ىلع فرشتو .نيددعتملا ةحلصملا باحصأ عم نيينواعتلا لمعلاو طيطختلا لالخ نم
ةرازو :قيطلبلا رحب ةقطنم يف ةينطولا تاسسؤملاو تارازولا نم دمتسملا عورشملا ةكيرش نادلب ةسمخ معدت .ةيبوروألا ةيضوفملا هليومت
قوقحب ةينعملا ملاظملا ةنامأو ايفتال يف ةيعامتجالا ةياعرلا ةرازوو ادنلنف يف ةحصلاو ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازوو اينوتسإ يف ةيعامتجالا نوؤشلا
ايلود اكيرش لافطألل يندبلا باقعلا لاكشأ عيمج ءاهنإل ةيملاعلا ةردابملا دعت .ديوسلا يف ةيعامتجالا نوؤشلاو ةحصلا ةرازوو ادنلوب يف لفطلا
.جمانربلل
ةاعدلاو نيسرامملاو لافطألاو تاهمألاو ءابآلا فدهتست ةلمح قالطإو ةيداشرإلا ريراقتلا نم ةعومجم ريوطتب فنعلا نم ةيلاخ ةلوفط جمانرب ماق
ةئشنتلاو يلزنملا طيحملا يف يندبلا باقعلا رظح ذيفنتل ،يجيردت ذيفنت ليلد ؛نيعم عوضوم ىلع ريرقت لك زكري .تاسايسلا يعناصو
راضلا ريثأتلا نأشب يعولا ءاكذإ ىلع ةلمحلا لمعت ،كلذ نع ا ًلضف .زرحملا مدقتلا عبتتو تامدخلا ميدقتو يعولا ءاكذإ تالمحو ةيباجيإلا
ٍتاودأو ةيهيجوت اًريياعم رفوتو ماهلإلا ةلمحلاو ريراقتلا هذه مدقت .مهيلإ ءوجللا لافطألا عيطتسي نيقوثوم نيغلاب دوجو ةيمهأو يندبلا باقعلل
،قيطلبلا رحب ةقطنم ةبرجت ىلإ ريراقتلا دنتست امنيب .ةعقاو ةقيقح فنعلا نم ةيلاخلا ةلوفطلا لعجو تاعمتجملا ليوحت ىلإ فدهت ةيلمع
يف اًضيأ نكلو ةقطنملا يف رشع ىدحإلا لودلا يف طقف سيل اهتيمهأ اهل يتلا تاسرامملا لضفأ ىلع ءوضلا طلستو ةيسيئر لئاسر لقنت اهنإف
.اهجراخو ابوروأ
 www.childrenatrisk.eu/nonviolenceعقوملا ةرايز ىجرُي ةلمحلاو ريراقتلا لوح تامولعملا نم ديزملل
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ةمدقملا
ةيسيئرلا لئاسرلاو
ةيسيئرلا لئاسرلا
:ةيلاتلا ةيساسألا لئاسرلا يهيجوتلا ريرقتلا اذه مدقي
يندبلا باقعلا ءاهنإل ديازتم يملعو يعامتجاو ينوناق هجوت دجوي ••
.لافطألل
ةيوق ةلاسر لسري نأ يندبلا باقعلل ينوناقلا رظحلا ضرف نأش نمو ••
.لوبقم ريغ لافطألا دض فنعلا نأب اهدافم
معدل ةيرورض اهراثآو ةينوناقلا تاريغتلا نأشب يعولا ءاكذإ نأ امك ••
.رظحلا ذيفنت
ساسألا عضول رظحلل ةمعادلا لاصتالا لئاسول اًضيأ ةجاح دجوتو ••
ناك امهم ،لافطألا دض فنعلا نأ ىلع دكؤي ديدج يعامتجا قفاوتل
.هلوبق نكمي ال ،اًفيفخ
لفطلا قوقح زيزعت يف ةلاعفلا تالمحلاو يعولا ءاكذإ دعاسي نأ بجي ••
.ةيقالخأو ةيلومش نوكت نأو
،دمألا ةليوط ةدقعم ةيلمع يعامتجالاو يكولسلا رييغتلا نإ ••
رابتعالا نيع يف ذخأت نأ بجي يتلا تالخدتلا نم ةعومجم بلطتتو
.ةلمتحملا دراوملاو ءاكرشلاو روهمجلاو ينطولا قايسلا
تيقوتلا تاذ ةلاعفلاو ةلهسلاو ةيعامتجالا تالخدتلا ءانبل نكمي ••
اهذيفنتو تاءارجإلا عضو يف لافطألا كرشت يتلاو ،بسانملا
.فيلاكتلا ةيلاعف نمضتو جئاتنلا فعاضت نأ ،اهمييقتو
ةقيرطلا ديدحت يف يساسأ رمأ مييقتلاو ةبقارملا نم ملعتلا نإ ••
ءاكرشلاو ةطشنألاو تايجيتارتسالا اهب ممصت نأ بجي يتلا
.رثألا ةفعاضم يف اهرشنو ةيلبقتسملا تاونقلاو

ذيفنتو دامتعا معدل ةيساسأ ريبادت لاصتالاو يعولا ءاكذإ دعي
تالمحلا هذه فدهت .لافطألل يندبلا باقعلا عنمل ةينطولا نيناوقلا
ةبوقعلا نم لوحتلا عيجشتو ينوناقلا رظحلا ،معدو يعولا ءاكذإ ىلإ ًةداع
لمشت نأ نكمي .ةفينعلا ريغو ةيباجيإلا ةوبألا تايجهنم ىلإ ةيندبلا
ةيميلقإلاو ةينطولا تايوتسملا ىلع تاسسؤملاو تارازولا ريبادتلا هذه
؛ةيميلعتلاو ةيحصلا تاموظنملا يف تامدخلا يمدقمو ؛ةيلحملاو
ةيدئاقعلا تاعومجملاو يلحملا عمتجملاو ةيحبرلا ريغ تامظنملاو
.ةلقتسملا تاردابملا قيرط نع وأ ةلودلل نيذفنم ءاكرشك
نأ اهنكميو .يعولا ءاكذإو لصاوتلا جهنل ةفلتخم لاكشأ ةدع دجوت
وحن ةهجوم نوكت نأ اهنكمي وأ ناكسلا عيمج فدهتست ،ةيملاع نوكت
باقعلل اهمادختساو اهداقتعا يف رصت عمتجملا يف اهنيعب ةعومجم
تاعومجم ،ةفلتخم نهم وأ لاكشأ طشن لكشب كارشإ اهنكميو .يندبلا
ةلوانتملا عيضاوملل اضيأ نكمي .بابشلا وأ لافطألا كلذكو ةيدئاقع
نيب حوارتتل ،ىرخأ ىلإ ةلمح نم فلتخت نأ ةراتخملا قيسنتلا تاهجو
تايجيتارتسا ىلإ لافطألا ىلع فنعلا ريثأتو ةينوناقلا تامولعملا
.ةليدبلا ةئشنتلا
ةينطو ةيجيتارتسا نم اًءزج تناك ام لاح يف احاجن رثكأ تالمحلا نوكت
لمشأ ةعومجم ىلع نمضتت يتلا ،ةماعلا ةحصلا جهن لثم ،عسوأ
ًةداعو .نمزلا ربع ناكسلا نم اًريبك اًءزج فدهتست يتلا ،ةطشنألا نم
ةيلاعف رثكألا ةقيرطلا لكشت يتلا تاردابملا نم اًجيزم نوكت ام
نأ نكميو .فارعألاو فقاوملا ليوحتو كولسلا رييغت قيقحت يف
جهنلاو ةيملاعلا تالمحلا نم اجيزم ،لاثملا ليبس ىلع ،كلذ لمشي
كلذكو ،نيدلا لاجرو عمتجملا ةداق عم راوحلا ىلع يوطنت ،ةيكراشتلا
يف تاهمألاو ءابآلا بيردتو تامدخلا ومدقم اهرفوي يتلا تامولعملا
.ةفينعلا ريغ ةئشنتلا تايجيتارتسا
تاءارجإلاو تالمحلل ةفلتخملا عاونألا ىلإ يهيجوتلا ريرقتلا اذه رظني
دعاسيل اًمعدو اًيعو رثكأ تاعمتجم سيسأتل اهمادختسا نكمي يتلا
ريغ ةئشنتلا ىلإ يندبلا باقعلا نم لوحتلا قيقحت ىلع ةياهنلا يف
يف تالمحلا ميظنتو يعولا ءاكذإ لوح ريصق ٍشاقنب أدبي وهو .ةفينعلا
ةيساسألا ناكرألا لصفم ٍوحن ىلع شقاني يك لقتني مث ريغتم ٍملاع
ضرعي امك .دارفألا تايكولس رييغتو يعامتجالا لوحتلا قيقحتل
ةلوفطلا لجأ نم تالمحلا ميظنتو يعولا ءاكذإل ةيساسألا ئدابملا
تايصوتلا نع ةماع ةحملب يهيجوتلا ريرقتلا متتخيو .ةفينعلا ريغ
نأشب تالمحلا ميظنتو يعولا ءاكذإ يف بغرت يتلا ةلعافلا تاهجلل
تاسرامملاو تايكولسلا رييغت ليبس يف يندبلا باقعلا ةلأسم
.ةفينعلا ريغ ةلوفطلا معدل
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ريغتم ملاع يف يعولا ءاكذإ
تتبثأ دقل .لافطألل يندبلا باقعلا ءاهنإل ديازتم يملعو يعامتجاو ينوناق هجوت دجوي
تاعمتجملا ليوحت نكمملا نم هنأ ملاعلا ءاحنأ عيمج يف لودلا نم ديدعلل براجتلا
فقاوملا نع داعتبالل قسنم لمعو ةيوق ججح ىلإ ةجاح كانه .يدرفلا كولسلا رييغتو
.ةديدج تاسراممو راكفأ لاخدإو ةمداقتملا تادقتعملاو

نم ديدعلا نم لصأتم ءزج يدسجلا باقعلا نأب ةلئاقلا ةجحلا دعت ملو
يغبنيو .ملاعلا نم ةريثك ءازجأ يف ةلوبقم تاعمتجملاو تافاقثلا
ىلع يندبلا باقعلل ةيبلسلا بقاوعلل كردم ريغ صخش يأ كرتُي الأ
لوبقلا ءاهنإ ،نكمي و ،بجي .تاعمتجملاو تاهمألاو ءابآلاو لافطألا
.يندبلا باقعلل يعامتجالا
نم هنأ ملاعلا ءاحنأ عيمج يف لودلا نم ديدعلا براجت ترهظأ دقل
مت ام اذإ ةيدرفلا تايكولسلا رييغتو تاعمتجملا ليوحت نكمملا
فقاوملا نم صلختلل ةرفاظتملا دوهجلا لذبو ةيوقلا ججحلا زيزعت
،لاثملا ليبس ىلع .ةديدج تاسراممو راكفأ جاردإو ةيلابلا تادقتعملاو
نم ديدعلا مايق ىلإ نينطاوملاو نييسايسلا ةداقلا ميمصت دعاس
ةاواسملا نامضو نينطاوملا قوقح ةيامحل ةينوناق رطأ عضول لودلا
ةياعرلاو ميلعتلا ىلع عيمجلا لوصح كلذ يف امب ةيعامتجالا مظنلاو
فقاوملا تدهش ،ةيباجيإلا تارييغتلا هذه ثودحب .ةماعلا ةيحصلا
.ايجيردت اريغت ةسرامملا قحال تقو يف تافاقثلاو ديلاقتلاو
بجومب فنعلا دض لافطألل ةيواستملا ةيامحلا نامض لكشي
ةيرشبلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيمنتلا وحن ةيوق ةوطخ نوناقلا
مارتحا ىلع لمعت يتلا تاعمتجملا ءانب يف مهاسي وهو .ةرمتسملا
.ةاواسملا مدق ىلع لافطألاو نيغلابلا نم لكل اهلامعإو ناسنإلا قوقح
لاثم

يف هقيقحت نكمي يذلا رييغتلا ىلع اًيجذومن ا ًلاثم ديوسلا ربتعت
ةبوقعلل ينوناقلا رظحلل يعامتجالا معدلاو يعولا نم ٍلاع ىوتسم داجيإ
ةيضاملا ةعبرألا دوقعلا ىدم ىلع ظوحلم ريغت ليجست مت .ةيندبلا
ىلإ رظنلا ةيفيك صخي اميف ديوسلا يف يندبلا باقعلا رظح ذنم
.مهتلماعمل ةبسانم يديوسلا عمتجملا اهاري يتلا ةقيرطلاو لافطألا
ءاضعأو قوقح باحصأ ةباثمب ديوسلا يف لافطألا ربتعي ،مويلا
لاكشأ عيمج نم ررحتلا يف قلطملا قحلاب نوعتمتي عمتجملا يف
.يندبلا باقعلا كلذ يف امب ،فنعلا

6

باقعلا مادختسا ىلع ءاضقلا يف يملاعلا مدقتلا نم مغرلا ىلع
يندبلا باقعلا نومدختسي تاهمألاو ءابآلا نم ديدعلا لازي ال ،يندبلا
ةليسو درجم فنعلا ربتعي ،تاعمتجملا ضعب يف .مهلافطأ "ةيبرتل"
دقتعي ،كلذل ةجيتنو .مهيلع ةرطيسلاو لافطألا بيردتل ةيعيبط
ةلاعفو ةبسانم ةليسو وه يندبلا باقعلا نأ تاهمألاو ءابآلا ضعب
اًنايحأو .ملعتلا ىلع لفطلا دعاسيس برضلا ملأ نأو لافطألا ةيبرتل
ىلع يندبلا باقعلل يبلسلا رثألل نيعاو ريغ تاهمألاو ءابآلا نوكي ام
يندبلا باقعلا ىلإ لهألا أجلي  ،ىرخأ تالاح يفو .هومنو لفطلا ةحص
كلذ نوكي ام اًبلاغو ،بضغلاو رتوتلاو يسفنلا طغضلا ببسب
ةجلاعمل ةفينعلا ريغ جهُنلاو تايجيتارتسالا ىلإ مهراقتفا ببسب
.ةبعصلا فقاوملا
ىلإ ةجاحلا ىلع حوضوب نهربي يندبلا باقعلا مادختسا رارمتسا نإ
ءابآلا معدو ةيفاقثلاو ةيخيراتلا طامنألا رسكل ةءانب تاردابم
دجوي .لافطألا ةيبرت تايدحتل ةليدب تايجيتارتسا داجيإ يف تاهمألاو
يندبلا باقعلل ءاهنإل ديازتم يملعو يعامتجاو ينوناق ساسأ ايلاح
ريغ لافطألا دض فنعلا لاكشأ عيمج نأ ىلإ حوضوب ريشي ام ،لافطألل
.ةلوبقم
رثألاو لافطألا ومن لوح انتفرعم نم ةديدجلا ةيملعلا ةلدألا تداز دقو
يعو دجوي امك .مهومنو لافطألا ةحص ىلع يندبلا باقعلل يبلسلا
تاهمألاو ءابآلا ىلع يندبلا باقعلل ةيبلسلا راثآلل نيديازتم كاردإو
لبق ةياعرلا لمشي يذلا ،يعامتجالا مدقتلا حاتأ دقو .تاعمتجملاو
معد تامدخو لافطألل ةمظتنملا ةيحصلا تاصوحفلاو اهدعبو ةدالولا
نع فشكلاو تاهمألاو ءابآلا فيقثتو يعولا ءاكذإل ةديدج اًصرف  ،ةرسألا
.ةركبم ةلحرم يف فنعلا
ةيامح لودلا عيمج ىلع بجي هنأ ىلع حوضوب يلودلا نوناقلا ّصن دقو
.اهيلع ءاضقلاو اهمادختسا رظح قيرط نع يندبلا باقعلا نم لافطألا
قوقحل ةدحتملا ممألا ةيقافتال يملاعلا هبش دامتعالا مهاس دقو
تانئاك مهرابتعاب لافطألا ةلماعم ةرورضب فارتعالا ةدايز يف لفطلا
نم ةيامحلاو ةكراشملاو ةماركلا يف قحلاب نوعتمتي ةلماك ةيرشب
تاردابملاو كوكصلا نم ديازتم ددع اًضيأ كانهو .فنعلا لاكشأ عيمج
ةريثك نادلب تضرف امك .يندبلا باقعلا ءاهنإ ىلإ ةيمارلا ةيميلقإلا
ةقحاللا تالمحلا تدلو دقو .لافطألل يندبلا باقعلا ىلع اًينوناق اًرظح
تارشؤملاب ةززعم ،تاهمألاو ءابآلل مدقملا معدلاو ةيمالعإلا ريراقتلاو
اعمتجم ،نيدلا لاجرو يلحملا عمتجملا ةداقو نييسايسلل ةيباجيإلا
.امعدو ايعو

ةفينعلا ريغ ةلوفطلل ةمعاد تاعمتجم ءانب
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ةلوفطلل ةمعاد تاعمتجم ءانب
ةفينعلا ريغ
لافطألا دض فنعلا نأ ةحضاو ةلاسر لسري لافطألل يندبلا باقعلا ىلع ينوناق رظح ضرف نإ
.رظحلا ذيفنت معد لجأ نم ايمازلإ ارمأ نوناقلا يف تارييغتلا لوح يعولا ءاكذإ دعي .لوبقم ريغ
اًمازتلاو اًيوق اًيعامتجا اًمعد نمضي نأ حجري ال اهدحول نوناقلا نأشب يعولا ءاكذإ نإف ،كلذ عمو
قفاوت داجيإ سسأ عضو لجأ نم تارييغتلا هذه لثم معدل لاصتالا لئاسو ىلإ ةجاح كانه .اًيدرف
.ةلوبقم ريغ ةفيفخ تناك امهم يندبلا فنعلا لاكشأ عيمج نأ ىلع عمتجملا يف ديدج

نوفدهتسملا نويينهملا

دوهجلا نإف ،نوناقلا ذيفنت معدت ةينهملا ةسرامملا نأ نم دكأتلل
بترتي امو نوناقلا ىوتحم لوح نيينعملا نيينهملا نيب ةفداهلا
.امساح ارمأ ربتعت مهتايلوؤسمو مهراودأب لصتي اميف راثآ نم هيلع
نع غالبإلا ةيفيك نع تامولعم ،لاثملا ليبس ىلع ،اذه نمضتي دق
مايأ يعولا ءاكذإ ةطشنأ لمشت نأ نكميو .اهب هبتشملا فنعلا تالاح
يف نولماعلاو نويعامتجالا نودشرملا كلذ يف امب ،نيينهملل ةيمالعإ
.4ةطرشلاو نييبطلا نيفظوملاو نيملعملاو لافطألا ةيامح لاجم
لفطلل ىلضفلا حلاصملا مارتحا

ةلعافلا فارطألا عيمج نأ يعولا ءاكذإو لصاوتلا تالمح نمضت نأ بجي
ةقيرطب هذيفنت متي نأ بجي ينوناقلا رظحلا نأ كردت ةينعملا
حلاصملا مادختسا نكمي ال .لفطلل ىلضفلا حلاصملا عم قفاوتت
يف لفطلا قح كهتني هنأل يندبلا باقعلا ريربتل لفطلل ىلضفلا
.ةيدسجلا ةمالسلاو ةيناسنإلا ةماركلا
كولسلا رييغت جهن 3.2
يعامتجالا لوحتلاو
ةطشنأ زكرت ،يندبلا باقعلا ىلع ينوناقلا رظحلا دامتعا بقع
ال ،كلذ عمو .ديدجلا نوناقلاب ةقلعتملا تامولعملا ىلع ةداع لصاوتلا
اًيعامتجا اًمعد يئاقلت لكشب هدرفمب نوناقلا لوح يعولا ءاكذإ نمضي
ةيلمع زواجتت نأ يغبني ،يلاتلابو .رييغتلا اذهب اًيدرف اًمازتلاو اًيوق
سسألا ءاسرإ ىلإ يعسلاو رظحلاب ةقلعتملا تامولعملا لصاوتلا
لاكشأ نم لكش يأ نأ ىلع صني عمتجملا لخاد ديدج قفاوت ديدحتل
.لوبقم ريغ ،افيفخ ناك امهم ،فنعلا

ةفرعملاو يعولا ءانب 3.1
نوناقلا نأشب
عساو قاطن ىلع ريسفتلاو رشنلا

ةيوق ةلاسرب لافطألل يندبلا باقعلا ىلع ينوناقلا رظحلا ثعبي
لثمتي .هلهاجت متي نل هنأو لوبقم ريغ لافطألا دض فنعلا نأ اهدافم
لثمل معدلا ءانب ىلإ ىعست ةيمالعإ ةلمح يأل ةيسيئرلا رصانعلا دحأ
هراثآو حرتقملا ديدجلا نوناقلا حرشو رشن نامض يف رظحلا نم عونلا اذه
تدمتعا يتلا لودلا ضعب تمظن دقو .دارفألا عيمجل عساو قاطن ىلع
ةعساوو ةلماش ةيعوت تالمح لافطألل يندبلا باقعلا عنمت تاعيرشت
.هنم ضرغلاو ديدجلا نوناقلا ىوتحم نأشب ةماعلا ريونتل قاطنلا
ةلثمأ

اهلومت عساو قاطن ىلع مالعإو لاصتا ةلمح قالطإ مت ،ديوسلا يف
بيتك ميدقت كلذ لمشو  1979.1ماع يف نوناقلا دامتعا دعب ةموكحلا
ىلإ ةفاضإلاب .ةيشيعم ةرسأ لكل ةيزيلجنإلاو ةيديوسلا نيتغللاب
ةيعوتلا لوصو نم دكأتلل بيلحلا بلع ىلع تامولعملا رشن مت ،كلذ
يف .ةرسألا لخاد شاقنلا عيجشتو ،ءاوس ٍدح ىلع نيغلابلاو لافطألا ىلإ
دامتعا ذنم ةيرود تالمح لالخ نم نوناقلا ذيفنت معد مت ،ادنلنف
ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو نواعتت ،اينوتسإ يفو  19832ماع يف عيرشتلا
لالخ نم نوناقلا لوح تامولعملا رشنل نيرخآلا ةحلصملا باحصأ عم
.3ةماعلا تاشقانملاو تالمحلا

1 Non-violent childhoods: Moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region, National Consultation Report Sweden (2017).
)2 Non-violent childhoods: Moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region, National Consultation Report Finland (2017
3 Non-violent childhoods: Moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region, National Consultation Report Estonia (2017).
4 Non-violent childhoods: Moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region, National Consultation Report Latvia (2017).
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لاثم

،يندبلا باقعلا ةحفاكمل فدهي ةماعلا ةحصلل جهنم دجوي ،ديوسلا يف
،ةعساو ةفدهتسم ةعومجم عم لجألا ةليوط تاءارجإ ذاختاب حمسي ام
رود يف ةماعلا تامولعملاو ةدعاسملا طوطخ لثم ىرخأ ةطشنأ بناج ىلإ
.8ةعاذإلاو نويزفلتلاو فحصلاو امنيسلا
يبلسلا رثألا ىلع زيكرتلا
ةيباجيإلا ةئشنتلاو

يندبلا باقعلل يبلسلا رثألاب يعولا ءاكذإ نأ ىلإ براجتلا ريشت
يف رييغتلا زيفحتل ةيوق ةليسو دعي مهومنو لافطألا ةحص ىلع
ةئشنتلا لوح تامولعملا رشن نأ امك .يندبلا باقعلا هاجت فقاوملا
ةحص ىلع ةفينعلا ريغ ةئشنتلا تايجيتارتسا ريثأتو ةيباجيإلا
رييغتل يساسأ رمأ وه لفطلاب تاهمألاو ءابآلا ةقالعو مهومنو لافطألا
.يدرفلا كولسلا
جماربو ةيئاقولا ةيحصلا ةياعرلاو تاهمألاو ءابآلا معد جمارب ربتعت
ام اًبلاغو ةيملاعلا تالمحلل اًديفم ا ًلمكم ةيباجيإلا ةئشنتلا
يروفلا رييغتلا عيجشتو يعولا ءاكذإل ةلوذبملا دوهجلا نم اًءزج لكشت
سلجم ةلمح عمجت ،لاثملا ليبس ىلع .تاهمألاو ءابآلا طسو كولسلل
ىلإ فدهت يتلا داوملاو يعولا ءاكذإ نيب "برضلا دض كدي عفرا" ابوروأ
.9ةيباجيإلا ةئشنتلا قرط لوح تاهمألاو ءابآلا فيقثت
ةداضملا تاريربتلا

رظحلا نأشب يعولا ءاكذإ نأ ىلإ اينوتسإ يف ةبرجتلا تلد دقو
يف اهعضو دنع ةيلاعف رثكأ نوكت ةيباجيإلا ةئشنتلاو ينوناقلا
ةعومجملاب ةصاخلا ةيعامتجالا فارعألاو ديلاقتلاو يفاقثلا قايسلا
خيراتلا ربع يندبلا باقعلا روطت لبس فشكتستو .ةفدهتسملا
ةمئاقلا تاريربتلا ةجلاعم يغبني .10مويلا هيلإ رظنلا متي فيكو
كلذو ،ديدحتلا هجو ىلع يندبلا باقعلل نيدلاو ةفاقثلا ساسأ ىلع
ةيدئاقعلاو ةيفاقثلا ججحلا ىلإ ةفاضإ ثاحبألاو ةلدألا مادختساب
.تادقتعملاو فقاوملاو ةئطاخلا ميهافملا ةهجاومل
ةلثمأ

ضحد ىلإ فدهت داوم "برضلا دض كدي عفرا" ابوروأ سلجم ةلمح تدعأ
امك .يندبلا باقعلا "ةيعرش" رارمتسا معدت يتلا ةئطاخلا تاروصتلا
ةيبرتلا قوقحل ةداضم اًججح لفطلا قوقحل ةيلودلا ةكبشلا تردصأ
مادختسا رربت يتلا نيدلاو ةفاقثلا ساسأ ىلع ةمئاقلا ججحلاو
.11لافطألا ميلعت ةيلمع يف يندبلا باقعلا

يعامتجالا لوحتلاو كولسلا رييغتل ةمعادلا لاصتالا لئاسو نإ
ةسرامملا ةجلاعم ىلإ نايعسي تالمحلل نيلماكتم نيجهن نالثمي
.ةينطولا نيناوقلا ذيفنت قيعت يتلا ةيعامتجالا تاريثأتلاو ةيدرفلا
كولسلا رييغت

دارفألا فراعم ةجلاعم ىلع زكريو .كولسلا رييغت جهن وه لوألا جهنلا
ىلع تاهمألاو ءابآلا نيكمت ىلإ ىعسي امك .مهتاسراممو مهفقاوم
دامتعا نم مهنيكمتو ليوط نمز ذنم ةخسارلا طامنألا نع يلختلا
أشني ال .اهيلع ةظفاحملاو ةفينعلا ريغ ةيبرتلا تايجيتارتسا
تاسرامملاو فارعألاب رثأتي ام اًبلاغ وهف ،غارف نم يدرفلا كولسلا
اًدامتعا لوحتلا لقرعت وأ معدت نأ ةسايسلل نكمي امك .ةيعامتجالا
باقعلا مادختسا نع عفادت وأ ضفرت يتلا تاعامجلا ريثأتو فقوم ىلع
ةسرامملاو لوحتلا رثأت ،ديوسلا يف ،لاثملا ليبس ىلع .يندبلا
دارفألاو تاعومجملا فلتخم نم ديدعلاب ريبك لكشب نييعامتجالا
نييسايسلاو ءابطألاو نييعامتجالا نييئاصخألا لثم ،نيينهملا
.5اًنلع مهدييأت نع اوربعو ةدشب رظحلا اوديأ نيذلا ،نيفورعملا
يعامتجالا لوحتلا

تاعمتجملا ىلع زكري يذلا ،يعامتجالا لوحتلا وهف يناثلا جهنلا امأ
ةراضلا ةيفاقثلا تاسرامملا رييغت فدهب عسوألا عمتجملاو ةيلحملا
كولسلا ىلع رثؤت يتلا ةينيدلا تادقتعملاو ةيعامتجالا فارعألاو
عم يلحملا عمتجملا قاطن ىلع تاشقانم ءارجإ نمضتي دقو .يدرفلا
عمتجملا ءاضعأو نيدلا لاجرو نيملعملاو ةياعرلا يمدقمو لافطألا
نم نكمي يتلا ةقيرطلاو راضلا كولسلا ريثأت لوح نيرخآلا يلحملا
.6تاروظحملاو راعلا ةمصو ةجلاعم اهلالخ
يعولا ءاكذإ تالمح صئاصخ 3.3
تالاصتالاو كولسلا رييغت نم لكل امهم ابناج يعولا ءاكذإ دعي
دارفألا ريونت ىلع كلذ يوطني دقو .يعامتجالا لوحتلا قيقحتل ةفداهلا
يندبلا باقعلا رثأو ةينوناقلا رطألا نأشب ةيلحملا تاعمتجملاو
ريشتو .لافطألاو تاهمألاو ءابآلل ةحاتملا معدلا تامدخو هرطاخمو
تالاجملا نم اًددع كانه نأ رظحلا تدمتعا يتلا نادلبلا يف براجتلا
قيقحتو يعولا رشن يف صاخ لكشب ةديفملا ةيساسألا ةيتاعوضوملا
تالمح لمشت يهو .كولسلا رييغتو نوناقلا معدل يعامتجالا قفاوتلا
يبلسلا ريثأتلا حرشتو ؛عساولا فدهلا تاذ لجألا ةليوط ةيجيردت
؛ةيباجيإلا ةئشنتلا دئاوف ىلع ءوضلا طلستو ؛يندبلا باقعلل
.فرصتلا بجاو ضرفو ؛ةداضملا تاريربتلاو
قاطنلا عساو روهمج عم دمألا ليوطو يجيردت جهن ذاختا

5 Staffan Janson, Universities of Karlstad and Uppsala, Sweden, Presentation at the Non-Violent Childhoods Kick-off Meeting, Stockholm, 7 February 2017.
و 6 ://www.unicef.org/cbsc/index_42352.html
7 Corporal punishment in the Baltic Sea Region, National Consultation Report Estonia (2017)/
8 Non-violent childhoods: Consultation with stakeholders in Expert Meeting, Warsaw, 13-14 March 2018: “The Swedish Journey” by Bodil Långberg available at http://www.childrenatrisk.eu/nonviolence/2018/03/14/expert-meeting-communication-and-campaigns-related-to-thelegal-prohibition-of-corporal-punishment/
9 https://www.coe.int/en/web/children/corporal-punishment
10 Non-violent childhoods: Moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region, National Consultation Report Estonia (2017).
11 https://www.crin.org/en/library/publications/corporal-punishment-arguments
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تايلمع يعامتجالا لوحتلاو كولسلا رييغت مزلتسي ام ًابلاغ
ذنم ةمئاقلا تاسرامملاو فقاوملا رييغتل .دمألا ةليوطو ةيجيردت
مدقتلا معدلو .لصاوتم دهج لذبل ةجاح كانه نوكت دق ،ةليوط ةرتف
حيتي نأ مهملا نم ،ريثأتلا ىوتسم ىلع ظافحلاو يجيردتلا
ىلع دمتعت يتلا ؛ةرركتمو لجألا ةليوط ةطشنأ ليومتلاو طيطختلا
حجرملا نم .7اهتعباتم ىلعو ةقباسلا تاردابملاو تالمحلا نم ملعتلا
يطغت يتلا ،هل يدصتلاو فنعلا عنمل ةينطو ةيجيتارتسا ققحت نأ
ربكأ اًريثأت ،تقولا رورم عم ةلصاوتملاو ةعساو ةفدهتسم ةعومجم
رييغت ينعي .ةلزعنملا وأ ةدحاو ةرم اهميظنت متي يتلا تالمحلا نم
نورقيو نوري عمتجملا ءاضعأ عيمج نأ تاعمتجملا ليوحتو كولسلا
.كلذ لايح ةمزاللا تاءارجإلا نوذختيو لافطألا دض فنعلاب

9

فرصتلا بجاو ضرف

تالمح ادنلوب يف لافطألا قوقحب ةينعملا ملاظملا ةنامأ تمظن
،ينبرضت ال"و "،كقح نم اذهف ،بِجتسا" ناونع تحت دلبلا قاطن ىلع
يف لافطألا دض فنعلا نأشب عمتجملا ةيعوتل "بحلا ينحنما لب
.12لفط ةايح ذقني نأ نكمي ءارجإ ذاختا نأ مهفلو ةيلحملا مهتاعمتجم
نادلب سمخ يف "هنع ربخأ ،هعمسا ،هرظنا" ةلمح تمظن ،لثملابو
فنعلا تامالع ةظحالم ىلع مهنيكمتو صاخشألا عيجشتل ةيبوروأ
نم ةلومملا ةلمحلا ميظنت مت ،ديوسلا يف .كلذ لايح تاءارجإ ذاختاو
يتلا "،ةباجتسالا يف ددرتت ال ،رظنلا يف ددرتت ال" ةموكحلا لبق
تاءارجإ ذاختاو ةيسفنلاو ةيدسجلا تاءاسإلا نع ركبملا فشكلا عجشت
.13اهلايح
لمحت ىرخأ ةلمح "هنع ربخأ ،هعمسا ،هرظنا" ةلمح تعبت ،ايفتال يف
لخاد ةأبخم ةلأسم ىقبي يندبلا باقعلا مادختسا نأ اهنومضم يف
ةلمحلا هذه ميظنت مت .لفطلاو نيدلاولا نيب ةقالعلا رمدت اهنأو رسألا
نيأ ةماعلا تابسانملاو نويزفلتلاو ةعاذإلاو تاقصلملا مادختساب
يف مازح قيلعتب مايقلل ىوتسملا ةعيفر تايصخش ءاعدتسا مت
ذيفنت مت دقو .لافطألا دض يندبلا باقعلا ءاهنإب مهمازتلال ةراشإ
لودلا نم ديدعلا يف لايجألا ربع يندبلا باقعلا ثراوت نم دحلل ةلمح
،ةمزحألاب ةطوبرم ةلئاعلا ةرجشل ةروص ةلمحلا هذه تمدختسا .ةيبوروألا
.14لايجألا ربع يندبلا باقعلا لاقتنا ةيفيك نع ةيوق ةلاسر مدقتل

12 Non-violent childhoods: Moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region, Mapping Report for the Baltic Sea Region, Stockholm (2017).
13 Ibid.
14 Non-violent childhoods: Moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region, National Consultation Report Latvia (2017).
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04

تالمحلاو يعولا ءاكذإ ئدابم
ةلاعفلا
باحصأ نم مهريغو لافطألل صرفلا نمضيو لافطألا قوقح ةلاعفلا تالمحلاو يعولا ءاكذإ ززعي نأ بجي
تاءارجإلا هذه لثم نوكت نأ بجي ،اهمييقتو اهذيفنتو لصاوتلا ةطشنأ داشرإل ةدايقل ةحلصملا
.ةعونتملا ةطشنألا ذيفنتل ةلعافلا تاهجلا نم ةعساو ةعومجم ىلع لمتشتو ةيقالخأو ةيلومش

ةلثمأ

قوقح باحصأك لافطألا 4.1

ةموكحلا مساب لافطألاب ينعملا ملاظملا نيمأ ردصأ ،ديوسلا يف
نييلاحلا تاهمألاو ءابآلا ىلإ ةهجوم لافطألا قوقح نأشب اًداوم
يتلا ةقيرطلاب تاهمألاو ءابآلا داوملا هذه دشرت .نييلبقتسملاو
يتلاو لافطألا قوقحل ةفلاخملا تايكولسلا بنجت اهب مهنكمي
معدلا رفوت امك .يندبلا باقعلا كلذ يف امب ،لافطألا ةمالس كهتنت
ةيباجيإ ةقالع ءانب تاهمألاو ءابآلا اهب عيطتسي يتلا ةقيرطلا نأشب
ةثالث نم داوملا هذه نوكتت .لدابتملا مارتحالا ساسأ ىلع مهلافطأ عم
ىلإ ةفاضإلاب ،تاهمألاو ءابآلا معد تاعومجم ىلإ ةهجوم ةريصق مالفأ
نييلاحلا تاهمألاو ءابآلل روشنمو تاعومجملا ةداقل ةيهيجوت تاداشرإ
ةلمح دادعإب ابوروأ سلجم ماق دقف ،كلذ نع ا ًلضف .نييلبقتسملاو
ةموهفم ةقيرطب لافطألا قوقح ىلع فرعتلا نم لافطألا نكمت
سرادملا يف يعولا ءاكذإ ةطشنأ يف داوملا هذه مادختسا نكمي .ةعتممو
زكارمو ةيحصلا زكارملا لثم ،لافطألا اهروزي يتلا نكامألا نم اهريغو
.15ةيفاقثلاو ةيضايرلا زكارملاو ةيعامتجالا تامدخلا

.مهيلإ رظنلا ةيفيكب اًقيثو اًطابترا لافطألا ةلماعم ةقيرط طبترت
يكولسلاو يعامتجالا لوحتلل ةيساسألا ةزيكرلا نمكت يلاتلابو
لثم مهلثم نيلماك صاخشأ لافطألاب فارتعالا يف لاجملا هذه يف
ةيناسنإلا ةماركلاو ةيندبلا ةمالسلا يف قحلا مهل ،نيدشارلا صاخشألا
.ةكراشملاو

درجم ىدعتي لاصتالا ةطشنأ يف لافطألا قوقح زيزعت نإف ،كلذ عمو
دشرتست نأ ىلع اضيأ يوطني .لافطألا قوقح لوح تامولعملا رشن
حلاصملا ىظحت نأ بجي .16لافطألا قوقح ئدابمب لاصتالا تاسرامم
تالمحلل طيطختلا يف يسيئرلا رابتعالاب لافطألل ىلضفلا
.ةفينعلا ريغ ةلوفطلا لجأ نم ةوعدلاو اهمييقتو اهذيفنتو
لاثم

دامتعا ةيفيك لوح ا ًلاثم ةيمنتلا ضارغأل تالاصتالا ةيلمع لثمت
رييغتلاو يعامتجالا لوحتلا هاجت لافطألا قوقح ىلع مئاق جهن
ةيلمع ةيمنتلا ضارغأل تالاصتالا ةيلمع ربتعت .يكولسلا
يدرفلا كولسلا زيزعت لجأ نم ةلدألا ىلع ةمئاق اهل ططخم ةيجيتارتسا
مهف ىلع مئاقلا يعامتجالا رييغتلاو سايقلل لباقلا يباجيإلا
ةيمنتلا ضارغأل تالاصتالا تايجيتارتسا دعاست .يلحملا قايسلا

يعامتجالا معدلا نم لاع ىوتسم كلمت يتلا لودلا تدهش ام ابلاغ
اًظوحلم اًريغت لافطألا دض يندبلا باقعلل ينوناقلا رظحلل يدرفلاو
امدنع .لافطألا ىلإ اهلالخ نم رظني يتلا ةقيرطلا يف نمزلا ربع
نيدشارلل ٍتاكلتممك لافطألا ىلإ رظنلا نع تاعمتجملا ىلختت
لافطألا ىلإ رظنلا يف أدبتو بقاوع نود مهتبقاعم نوعيطتسي
ّقبتي نلف ،عمتجملا يف نييواستم دارفأو قوقح باحصأ ةباثمب
لافطألاب فارتعالا لمشي .لافطألا دض فنعلا لوبق مامأ ريبك ٌلاجم
دض ةيامحلاب لافطألا عتمتي نأ ،ةديدع ٍءايشأ نمض ،قوقح باحصأك
امب ،نوناقلا بجومب نيدشارلا لثم مهلثم ةاواسملا مدق ىلع فنعلا
.يندبلا باقعلا دض ةيامحلا كلذ يف
لافطألا قوقح نأشب فيقثتلا

ةيقافتا يف ءاضعألا لودلا ىلع بجي ،فارتعالا اذه قيقحت نم نكمتلل
صوصنملا ماكحألاو ئدابملاب فيرعتلا لفطلا قوقحل ةدحتملا ممألا
ىلع لافطألاو نيغلابل ىدل عساو قاطن ىلع ةيقافتالا يف اهيلع
رظحلا ذيفنت وحن مدقتلا معد يف دعاسي نأ كلذ نأش نم .ءاوس ٍدح
ءوضلا طيلست يف ةمهاسملا لالخ نم يندبلا باقعلل ينوناقلا
فقاوملا رييغت كلذكو مهقوقحو لافطألا مارتحا زيزعتو لافطألا ىلع
عمتجملا يف مهتناكمو لافطألا هاجت ةيبلسلا

15 https://www.coe.int/en/web/children/i-have-rights-you-have-rights-he/she-has-rights-...
16 UN Convention on the Rights of the Child, Article 3 and Committee on the Rights of the Child, ‘General Comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration’.
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يف مهتكراشم ءاهنإ مهناكمإب هنأ مهعالطإ بجيو ،مهءارآ نع ريبعتلا
.تقو يأ يف تاراشتسالاو ثاحبألا
مارتحا ءانبو لافطألا نيكمتب لفطلل ةفداهلا ةكراشملا حمست
نورداقو ةيرحلاب نوعتمتي مهنأب اورعشي يكل سفنلاب ةقثلاو تاذلا
ىتح مارتحالاب ةكراشملا مستت نأ بجي .تاماهسإ ميدقت ىلع
نأشب ضوافتلاو ةطشنألاو راكفألا حرط يف ةيرحلاب لافطألا عتمتي
لافطألا اهلضفي يتلا لمعلا قرط عم اهفييكت يرجي يك مهتكراشم
قايسلا ةاعارم عم مارتحاب لافطألا ءارآ لماعت نأ يغبني .نوطرخنملا
لافطألا ةكراشم نوكت نأ بجي .يفاقثلاو يداصتقالا يعامتجالا
ةدافتسالا نم لافطألا نيكمتو لافطألا ةايح عم ةيقيقح ةلص تاذ
لافطألا نيكمت بجي .مهتاردقو مهتاراهمو مهفراعم نم لماك لكشب
تاذ اهنأ مهسفنأب اهنوري يتلا تالكشملا ةجلاعمو ءوضلا طيلست نم
ةجاح كانه ،ةلءاسملل ةلباق ةكراشملا نوكت نأ نامضل .ةيمهأو ةلص
اهلالخ نم مت يتلا ةقيرطلا لوح لافطألا عم ةعباتملل مازتلالا ىلإ
ةحضاو لعف دودرب لافطألا ديوزت بجي .اهمادختساو مهئارآ ريسفت
ةصرفلا مهحنم بجيو جئاتنلا ىلع مهتكراشم ريثأت ةيفيك لوح
.اًبسانم كلذ ناك اذإ ةطشنألا وأ ةعباتملا تايلمع يف ةكراشملل
نأ نامضل مهتاجايتحاو لافطألا تاردق عم ةكراشملا فييكت يغبني
ريفوت ىلع ،ءاضتقالا دنع ً،اضيأ كلذ يوطنيو .لافطألل ةمئالم نوكت
ةردقو ةقثب نومني ثيحب لافطألا دادعإل دراوملاو ةحاسملاو تقولا
نوجاتحي دق لافطألا نأ كاردإ اًضيأ مهملا نم .مهئارآ نع ريبعتلا ىلع
مهتاردقو مهرمع ىلع اًدامتعا معدلاو ريضحتلا نم ةفلتخم عاونأ ىلإ
ريضحتلا ىلإ اًضيأ نوجاتحي رابكلا نأ براجتلا تبثت .ةروطتملا
بيردتلا كلذ لمشي دقو .لفطلا ةكراشم ليهستل معدلاو تاراهملاو
لافطألا عم كرتشملا لمعلاو مهعم لصاوتلاو لافطألا ىلإ عامتسالا
.ةيلاعفب لافطألا كارشإو
نوكت نأ بجي .ةيواستم ةيمهأ مهتاربخو لافطألا تاوصأ حنم بجي
صرف عجشتو ،ةمئاقلا زييمتلا طامنأ بنجتتو ،ةلماش ةكراشملا
ريبعتلا يوطني دق ،ةنيعم تالاح يف .ةكراشملل لافطألا عيمج كارشإ
لافطألا تاكراشم عيمج نوكت نأ بجي اذل .رطاخم ىلع رظنلا تاهجو ىلع
ةيامحل ةيجيتارتسا عضو ىلع كلذ يوطني دقو .رطاخملل ةساسحو ةنمآ
لافطألا تاعومجم ضعب ههجاوت يذلا صاخلا رطخلاب فرتعت لفطلا
.معدلاو ةدعاسملا ىلع لوصحلا يف اهنوهجاوي يتلا ةيفاضإلا زجاوحلاو
لافطألاب ةصاخلا تانايبلا ةيامحو ةيصوصخلاو ةيرسلا نامض بجي
يف مهقحب نيعاو اونوكي نأ لافطألا ىلع بجيو .تاقوألا عيمج يف
بلطل اهيلإ هجوتلا نكمي يتلا تاهجلا اوفرعي نأو ررضلا نم ةيامحلا
تاعمتجملاو تالئاعلا عم لعافتلا ىلع اًضيأ كلذ يوطني دقو .ةدعاسملا
رطاخملا ديدحتو لافطألا ةكراشم ريثأتو ةميقل مهف ءانبل ةيلحملا
.ةلمتحملا
لاثم

مهتقثو عمتجملا دارفأ تاردق ريوطتو هيجوت يف اهتايجهنمو
ىلع رثؤت يتلا اياضقلا لوح ةرينتسملا تارارقلا عنص يف مهسفنأب
ةراشتسالاو ةشقانملاو راوحلاو ءاغصإلا ىلع عجشت اهنأ امك .لافطألا هافر
ىطعت .بابشلا لافطألل ةلاعفلاو ةطشنلا ةكراشملا كلذ يف امب
مهسفنأ زاربإل ةناكم مهل حنمتو ةشمهملا تاعومجملل ةيولوألا
ةقلعتملا بناوجلا عيمج ةطشنألا هذه فدهتست .مهتوص عامسإو
ةيفطاعلاو ةيكاردإلاو ةيندبلا بناوجلا كلذ يف امب ،لفطلاب
رظنلا ةطشنألا هذه نمضت امك .لافطألا ومنل ةيحورلاو ةيعامتجالاو
ةقثلاو تاذلا مارتحا عجشتو رييغتلل لماوع مهفصوب لافطألا ىلإ
.17لافطألاو ةياعرلا يمدقم ىدل سفنلاب
لافطألا بناج نم ةلاعفلا ةكراشملا 4.2
لافطألا قح ذيفنت يف اًماه اًرود يعولا ءاكذإو لصاوتلا بعلي نأ نكمي
ررحتلا يف مهقحب مهتيعوت نامض ثيح نم ءاوس ،ةكراشملا يف
عفدلا يف لاعف رودب عالطضالا نم مهنيكمت ثيح نم وأ ،فنعلا نم
لافطألا نم لك طاسوأ يف يعامتجالا لوحتلاو كولسلا رييغت وحن
ىلإ ةفداهلا تاردابملا نم ةعساو ةعومجم لعفلاب دجوت .18نيغلابلاو
لكشب لافطألا فدهتست يتلا يندبلا باقعلا نأشب يعولا ءاكذإ
ىلإ ريشت نادلبلا نم ديدعلا يف ثاحبألاو ةربخلا نأ ريغ .رشابم
ةدعاسملا نوسمتلي نيأ نمو مهقوقح نولهجيل ام اًبلاغ لافطألا نأ
تامولعملا ىلإ لوصولا يف لافطألا بغري .مهقوقح كاهتنا دنع معدلاو
لاح يف نوهجتي نيأ ىلإو هعنم ةيفيكو ،فنعلا لوح ةيلاعلا ةدوجلا تاذ
هنأ ريغ ،اًماه اًرود ةيملاعلا تالمحلا بعلت نأ نكمي .فنعلل مهضرعت
ةحيصنلا ىلع لوصحلا نم لافطألا نكمت نم دكأتلا اًضيأ مهملا نم
.ةيرس ةقيرطب ةروشملاو
ةفداهلاو ةلاعفلا ةكراشملا 4.2.1
قايس يف اينوتسإو ادنلوب يف ةيمسرلا ريغ تاراشتسالا تحمس دقو
ةقيرطب قلعتي اميف لافطألا ءارآ عمجب ةفينعلا ريغ ةلوفطلا جمانرب
بابشلا برعأ دقو .يندبلا باقعلا مادختسا ءاهنإل تالمحلا رثأ ةفعاضم
بابشلا نأ نم مغرلا ىلع هنأ هدافم يأر نع مهتراشتسا ترج يذلا
لافطألا نم ريثكلا نأ الإ ،رييغتلل نيماه اداور اونوكي نأ مهنكمي
نولثمم مهنأب روعشلاو مهئارآ عامسإ ةصرفب نوظحي ال بابشلاو
.19اًيسايس
ةطشنأ دادعإ يف لافطألل ةفداهلاو ةلاعفلا ةكراشملل ايازم ةدع ةمثو
نأ ملاعلا لوح براجتلا ريشت .اهمييقتو اهذيفنتو ةيعوتلاو لصاوتلا
تالمحلا ميظنتو يعولا ءاكذإ يف اماه ارود اوبعلي نأ مهنكمي لافطألا
يتلا ةنمآلا ةئيبلاو معدلاو ةبسانملا تامولعملاب مهديوزت مت ام اذإ
ةكراشم بعلت نأ نكمي .لاعف لكشب ةكراشملا اهيف نوعيطتسي
نيديفتسم نم لافطألا وحن ةرظنلا رييغت يف اًمهم اًرود اًضيأ لافطألا
قوقح باحصأ مهفصوب مهيلإ رظنلا ىلإ نيغلابلا تالخدت نم
.رييغتلا عنص يف لاعف لكشب نوكراشي

لافطألل ةمئالملا داوملا 4.2.2

ديوزت بجي هنأ ينعي ام ،ةديفمو ةفافش ةكراشملا نوكت نأ بجي
لوح رمعلاو عونتلا يعارت يتلا ةلصلا تاذ تامولعملاب لافطألا
اهريثأتو اهنم فدهلاو اهقاطنو اهءارجإ ناكم لمشي امب ،مهتكراشم
ةيرحب مهئارآ نع ريبعتلا يف مهقح نع لافطألا عالطإ بجي .لمتحملا
ٌ،قح يه لب ،ابجاو ةكراشملا ربتعت ال .مارتحاب مهتلماعم بوجو يفو
ىلع لافطألا ماغرإ يغبني ال .ةيعوط ةفصب يلاتلاب متت نأ بجيو

عيمج نم لافطألا معدل لافطألل ةمئالم داوم نادلبلا نم ديدعلا تروط
يتلا تاهجلاو يندبلا باقعلا لوح تامولعم ىلع لوصحلا يف رامعألا
ةمئالملا داوملا نوكت نأ نكمي .فواخملاو ةلئسألاب اهيلإ نوؤجلي
ريوطت يف لافطألا كارشإ دعاسي .ةفلتخم طامنأو لاكشأب لافطألل

17 https://www.unicef.org/cbsc/
18 UN Convention on the Rights of the Child, Article 12 and Committee on the Rights of the Child, ‘General Comment No. 12 (2009) on the right of the child to be heard’.
19 Turid Heiberg, ‘Non-violent childhoods – lessons learnt’ Presentation at the Non-Violent Childhoods Kick-off Meeting, Stockholm, November 2017.
20 Committee on the Rights of the Child, ‘General Comment No. 12 (2009) on the right of the child to be heard’, p.26.
21 Non-violent childhoods: Moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region, National Consultation Report Sweden (2017).

ةفينعلا ريغ ةلوفطلل ةمعاد تاعمتجم ءانب

لافطألا نأب عانتقالا ىلع مئاقلا " -بابشلا نيملكتملا" بولسأ نإ
يف .ةنمآو ةفداه ةقيرطب رواشتلاب لافطألا كرشي  -مهتايح يف ءاربخ
نم ةعساو ةعومجم لوح لافطألا عم رواشتلل همادختسا مت ،ديوسلا
نم ةديفم لئاسر تارواشملا تعمجو .فنعلا كلذ يف امب ،عيضاوملا
يف امب ،يندبلا باقعلا ىلع ينوناقلا رظحلا ذيفنت نأشب لافطألا
.21ةيعامتجالا تامدخلا رود كلذ

اًصرف تالمحلاو يعولا ءاكذإ يف لافطألا ةكراشم عنصت نأ بجي
بلطتت .لاصتالا بيلاسأ لكشو نومضم ىلع ريثأتلل ةيقيقح
نم ةعساو ةعومجم هاجت ةيساسحلاو قيقدلا طيطختلا ةفداهلا ةكراشملا
قوقحل ةدحتملا ممألا ةنجل تعضو .لافطألا ةكراشمل سسألاو ئدابملا
ةيقالخألاو ةفداهلا ةكراشملل ةيساسألا تابلطتملل ًةمئاق لفطلا
.20لافطألل ةنمآلاو ةلاعفلاو
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هنأ جمانربلا مييقت رهظأ .مهتمالس ىلع ظافحلا ةيفيكو فنعلا لوح
.29يعولا ىلع دمألا ليوط يباجيإ ريثأت هل ناك

تامولعملا تاودأ نوكت نأ نامض ىلع يعولا ءاكذإ ةطشنأو تامولعملا
.لافطألل ةمئالمو ةلص تاذو مامتهالل ةريثم لصاوتلاو

يعولا ءاكذإ 4.3
نيلماشلا لصاوتلا و

ةلثمأ

لصت نأ مهملا نم ،يندبلا باقعلا ىلع ينوناقلا رظحلا ذيفنت معدلو
ناكسلا نوكي ام اردان .ناكسلا نم عساو قاطن ىلإ لصاوتلا ةطشنأ
ةفلتخم عاونأل ةفلتخملا تاعومجملا بيجتست دق .نيسناجتم
تاعامجلا ىلإ لوصولل ةصاخ دوهج لذب بجيو .تامولعملاو ةطشنألا نم
.فنعلا مادختسال اديازتم ارطخ فرعت يتلا كلتو اهكارشإو ةشمهملا
ةطشنأ لوصو نامضل ةلاعفلا لئاسولا ديدحت بعصلا نم نوكي دق
ثيحب هعم اهفيكتو هتاعومجمو عمتجملا حئارش عيمج ىلإ لصاوتلا
،لاثملا ليبس ىلع .مهتاسراممو مهكولسو مهتاجايتحا فدهتسي
تاعمتجملا عانقإل ريثكلا ةيملاعلا تالمحلاو جهانملا مدقت ال دق
ةلاعف ةقيرطك يندبلا باقعلا نع ىضاغتت يتلا تاعومجملاو ةيلحملا
.مهب مكحتلاو لافطألا ةيبرتل
ةداق كرشت يتلا ةكراشملا ىلع ةمئاقلا جهنلا نأ براجتلا نيبتو
راوحلا يف لافطألاو تاهمألاو ءابآلاو نيملعملاو نيدلا لاجر وأ عمتجملا
فارعألاو فقاوملا ليوحتل امدق يضملل ةلاعف ةليسو نوكت نأ نكمي
.لافطألا دض فنعلا نع ىضاغتت يتلا ةخسارلا
ديازتم رطخ 4.3.1
لوصولا بعصي يتلا تاعمتجملا كارشإ يف لشفلا يدؤي نأ نكمي
ضيوقت ىلإ يعولا ءاكذإو لصاوتلا مييقتو ذيفنتو ريوطت يف اهيلإ
ةصاخ دوهج ىلإ ةجاح كانه نوكت ام ابلاغو .ةطشنألا هذه ةيلاعفو ةيقادصم
ديازتم رطخل ةضرع اهيف لافطألا نأ دقتعُي يتلا رسألا ىلإ لوصولل
ءابآلا عم لمعت يتلا معدلاو ةئشنتلا جمارب نوكت نأ نكمي .فنعلل
رييغت يف ةلاعف مهكولسو لافطألا ىلإ مهترظن رييغتل تاهمألاو
.يندبلا باقعلا مادختسا نم دحلاو فقاوملا
لاثم

ءابآلا اهيف كراش يتلا ةيكراشتلا ثاحبألا تفشك ،اينوتسإ يف
تاراهم نّسح دق يعمتجملا جمانربلا نأ معدلا جمارب يف تاهمألاو
عضو نم نيكراشملا نيكمت ىلإ ةفاضإلاب لصاوتلاو ةئشنتلا
برعأ ،صوصخلا هجو ىلع .تاعازنلا ةرادإو تالكشملا لحل تايجيتارتسا
صخش دوجول مهريدقت نع جمانربلا يف نوكراشملا تاهمألاو ءابآلا
ةئشنتلاو ةينوناقلا رومألا لوح تامولعم ىلع لوصحلل هيلإ نوؤجلي
.30لفطلا ةيامحو
ءابآلا

مهكارشإو ءابآلا ىلإ لوصولا يف اًصاخ اًيدحت نادلبلا نم ديدعلا هجاوت
مألا ريونت مت اذإ ىتح هنأل ةلكشم اذه لكشيو .جماربلا هذه لثم يف
يلاتلابو ،بألا ىلع رمألا قبطني ال دقف ،اهكولسو اهفقاوم رييغتو
فادهتسا يرورضلا نم نوكي دق كلذلو .ةلئاعلا يف فنعلا رمتسي
تايجيتارتسالاو جهنلاو لئاسرلا فييكت كلذ يف امب ،ةرشابم ءابآلا
.لمتحملا رييغتلاو مهتكراشم زيفحتل

،لافطألل اهفييكت مت يندبلا باقعلا نع داوم ابوروأ سلجم مدقي
ةنامأ تروط ،ديوسلا يف .22ينويزفلت نالعإو بيتك كلذ يف امب
نوكتت يتلاو ،مهقوقح لوح لافطألل داوم لافطألاب ةينعملا ملاظملا
ةيهيجوت ئدابمو رامعألا فلتخمل تامولعم ىلع يوتحت تادلجم نم
.23مهميلعت يف داوملا مادختسا يف نيبغارلا نيملعملل
صصقلا ةياور جهن

رثكأ لكشب اهلقن متي ةيسيئرلا لئاسرلا نأ ثاحبألا ترهظأ دقل
.تامولعملا لقن درجمب ةنراقم صصقلا ةياور جهن لالخ نم ةيلاعف
ةباذجو ةطيسب ةقيرطب تامولعملا لقنت نأ صصقلا ةياورل نكمي
نكمي يتلا رعاشملا ريثي ام ًابلاغ هنأ ،كلذ نم مهألاو .لافطألل
.24اهب اوطبتري نأ لافطألل
ةلثمأ

نم يندبلا باقعلا نع صصقلا ةياور نأ اينوتسإ يف براجتلا تفشك
يف .راوحلاو تاشقانملا ريسيت يف ةلاعف تافلؤملا وأ مالفألا لالخ
يندبلا باقعلا لوح لفطلل ةمئالم ةصق مادختسا مت ،عيراشملا دحأ
لافطألا عم تاشقانملا ءدبل نيرشعلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف
صرف لافطألا حنمو .يندبلا باقعلا ىلع ينوناقلا رظحلا لوح راغصلا
ذخألو ،تايحرسملا يفو تاعامتجالا يف يندبلا باقعلا يف ريكفتلل
بتك روطت لبوق دقل .25نيرخآلا ىلإ اهلقن مهنكمي يتلا فراعملا
.ةيباجيإ لعف دودرب ديوسلاو اينوتسإ يف ًانس رغصأ روهمجل لافطألا
لئاسرلا نأ نامضل ةعنقم اهنكلو ،ةطيسب ةغلب بتكلا ةباتك مت
باتكلا يوري .اهيلإ لوصولا نكميو ةموهفم اهيلع يوتحت يتلا
لزنملا يف عارصلا نم يناعي لفط ةياكح )ريغص( " "Litenيديوسلا
.26ةبعصلا فقاوملا يف اهمدختسي يتلا تايجيتارتسالاو
،نيقهارملا ىلإ لوصولل ةيوق ةادأ صصقلا درس نوكي نأ نكمي امك
سرادملا يف اهرشن نكمي يتلا ،مالفألا وأ ةبوتكملا داوملا يف ءاوس
بويتويلا لثم يعامتجالا لصاوتلا لئاسوو ةعاذإلاو نويزفلتلا ربعو
.بابشلاو لافطألاب ةصاخلا ةيئامنيسلا تاناجرهملا يفو مارغتسنإلاو
حرطتو احوضو رثكأ انس ربكألا لافطألل صصقلا نوكت نأ اضيأ نكمي
نومرتحيو لفطلا رظن ةهجو نم ةصقلا نووري مهنأ املاط ةبعص عيضاوم
،نيغلابلا عم حاجنب صصقلا ةياور مادختسا مت امك .27لفطلا ةمارك
ىلع لافطألا اهيوري يتلا صصقلا عيمجت لالخ نم لاثملا ليبس ىلع
يف اهعيزوت متي يتلا ةيمالعإلا داوملا يف ةيفتاهلا ةدعاسملا طوطخ
.28ةيبطلا تادايعلاو ةيديدحلا ككسلا تاطحمو تايلديصلا
لاثم

هتيلاعف ايفتال يف راغصلا لافطألا ةمالسل ابميزد جمانرب تبثأ
ةقيرطب ةيامحلا تايجيتارتساو رطاخملا لوح لافطألا ميلعت يف
ةلحر يف داوملا هذه نومدختسي نيذلا لافطألا قلطني .ةيلعافتو ةحرم
ةمالسلاو ،ةيندبلا ةمالسلا ىلع اوفرعتيل ابميزد لطبلا عم ةيلايخ
يندبلا باقعلا نم ةيلاخ ةئيب يف ومنلا يف مهقحو ،مهتاقالع يف
جمانربلا معدي .ةدعاسملا بلطل نوأجلي نيأو ،ىرخألا فنعلا لاكشأو
لافطألا عم تاشقانملا يف نيملعملاو ةياعرلا يمدقمو تاهمألاو ءابآلا
22 https://www.coe.int/en/web/children/child-friendly-materials
23 http://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/publikationer/utbilda-och-informera/jag-vill-saja-nagot-handledning-2009/
24 Non-violent childhoods: Moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region, National Consultation Report Sweden (2017).
25 Non-violent childhoods: Moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region, National Consultation Report Estonia (2017).
26 Non-violent childhoods: Moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region, National Consultation Report Sweden (2017).
27 Non-violent childhoods: Moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region, National Consultation Estonia (2017).
28 Non-violent childhoods: Consultation with stakeholders in Expert Meeting, Warsaw, 13-14 March 2018.
29 http://www.dzimba.lv/lv/; http://www.centrsdardedze.lv/en/services/children/programm-for-children.
30 Non-violent childhoods: Moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region, National Consultation Report Estonia (2017) p.27.
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ةصاخلا تاجايتحالا ووذ لافطألا 4.3.3

ةلثمأ

لافطألا عيمج لمش متي نأ ىلع يعولا ءاكذإو لماشلا راوحلا يوطني امك
تاجايتحالا ووذ لافطألا يمتني .ةدعاسملا داوملاو تامولعملا يف
ىلع .اًصاخ اًمامتها بلطتت صاخ لكشب ةفعضتسم ةئف ىلإ ةصاخلا
ريفوت ىلإ ةجاح دوجو ىلإ ادنلنف يف براجتلا ريشت ،لاثملا ليبس
ديدحتو فرعتلا قرط نأشب نيينهملل ةيهيجوتلا ئدابملاو تامولعملا
يف ثاحبألا ترهظأ امك .36ةصاخلا تاجايتحالا يوذ لافطألا دض فنعلا
عنم نأشب فيقثتلاو تامولعملا نم ديزملل ةجاح كانه نأ ديوسلا
اًضيأو ،فنعلا نم ةيلاخ ةئيب يف اوؤشني نأ يف لافطألا قحو ،فنعلا
لافطألل اميسال ةيباجنإلاو ةيسنجلا ةحصلاو ةيصخشلا مهتاقالع لوح
لالخ نم بيردتلا اذه لثم ءارجإ متي نأ بجي .ةصاخلا تاجايتحالا يوذ
نولمعي نيذلا نيينهملل ينهملا بيردتلاو دحوملا بيردتلا جهنم
ىلإ ةجاحلا اًضيأ جئاتنلا رهظت .ةصاخلا تاجايتحالا يوذ لافطألا عم
يوذ لافطألا تاهمأو ءابآل ةبسنلاب اميسال ،نيدلاولا معد جمارب عضو
.37ةصاخلا تاجايتحالا

ةلاسر ديدحتلا هجو ىلع ءابآلا تفدهتسا ةلمح تجّور ،ايفتال يف
نومساقتيو نيطشان نيدلاو تاهمألاو ءابآلا نوكي امدنع هنأ اهدافم
نكميو ،رتوتلا تايوتسم ضفخ نكمي ،ةرسألا يف ةيلوؤسملا
يف امب ،جماربلا نم ةعومجم ةلمحلا تضرع .تاءادتعالاو فنعلا عنم
ةلمحلا وه رخآ لاثم .31ةيدئاقعلا تامظنملاو سئانكلا عم ةكارش كلذ
روصلا مدختستو ".لاجرلا ةياعر ةلمح" ناونعب ءابآلا كارشإل ةيملاعلا
ءابآلا عجشي امم ،ءابآلا ىلإ ةرشابم ثدحتت يتلا ةيباجيإلا لئاسرلاو
.32اهتايلوؤسمو اهتيمهأو ةوبألا تاناكمإ ةيؤر ىلع

ةيقالخألا تالمحلاو يعولا ءاكذإ 4.4
تاشقانملاو تالمحلا قايس يف ةصاخ ةيمهأب تايقالخألا مستت
ةيقادصم يف ةيوقلا تايقالخألا مهست .لافطألا دض فنعلا لوح ةماعلا
يفطاعلا ررضلا نم نيغلابلاو لافطألا ةيامحو اهتيلاعفو ةلمحلا
يف زوربلا وأ مهتكراشم ببسب مهنمأ دض ةلمتحملا تاديدهتلاو
.تالمحلا
نامض كلذ يف امب ،دارفألا مارتحا نامض ةيساسألا ئدابملا لمشت
نيكراشملا ةيامحو تانايبلا ةيامحو ةيصوصخلاو ةرينتسملا ةقفاوملا
ثيحب عسوألا ةفدهتسملا تائفلا وأ عمتجملا مارتحا نامضو ؛ىذألا نم
.تالمحلا هذه ايازم ىلع اهلالظب رطاخملا يمرت ال
وأ دوعولا عطق نع عانتمالا يف ىرخألا ةيقالخألا لغاوشلا دحأ لثمتت
ليلحتلا دعي .نيعم قايس يف ةيعقاولا ريغ تاءارجإلا ىلع عيجشتلا
ال اهنأو "،ررض يأ ثدحت ال" تالمحلا نأ نامضل ايساسأ ارمأ يقايسلا
نيب ةقثلا مادعنا يف ببستلا يف مهاست وأ رطخلل لافطألا ضرعت
اهيف ريشت يتلا لودلا يف ،لاثملا ليبس ىلع .نيغلابلاو لافطألا
دق ،يندبلا باقعلا ريبك لكشب نوديؤي نيسردملا نأ ىلإ ثاحبألا
لوح نيسردملا ىلإ ثدحتلا ىلع لافطألا عيجشت ةمكحلا نم نوكي ال
.هيلإ نوضرعتي يذلا فنعلا
اًيوس لمعلا 4.5
لوحتو كولسلا رييغتل ةيساسأ قاطنلا ةعساولا ةيوقلا تاكارشلا دعت
يعو ءاكذإ نامض يف دعاسي نأ اًعم لمعلل نكمي .نييلاعف يعامتجا
ةمهملا روهمجلا حئارش عيمج كارشإو لوصولا امهنكمي نيلماش تالمحو
نإ .ةفلتخملا مهتاجايتحال ةبسانملاو ةلاعفلا لئاسرلاو ةطشنألا يف
تاعامجلا نأ راهظإو ةجرحلا ةلتكلا عمج ىلع اًضيأ دعاست تاكارشلا هذه
ةيدئاقعلا تاعامجلاو نييسايسلاو ءابطألاك ،ةفلتخملا نهملاو
باقعلا رظح ةوقب نومعدي يلحملا عمتجملاو ةطرشلا لاجرو نيسردملاو
.لافطألا دض يندبلا

لافطألا دض فنعلا لاكشأ نم اهريغو يندبلا باقعلا نأ براجتلا نيبتو
ءاليإ نم اضيأ دب ال ،كلذلو .ءاسنلا لبق نم ةريبك ةجردب بكترت
وأ يندبلا باقعلا نمدختسي يتاوللا تاهمألا ىلإ لوصولل صاخ مامتها
بلط نلواح يتاوللا ءاسنلا تركذ ،ادنلنف يف .همادختسا رطخل تاضرعم
ةقيرطب نهتعباتم متت مل وأ ةيغاص ناذآ ندجي مل نهنأ ةدعاسملا
نأ بجي هنأ يف ةصلختسملا ةمهملا سوردلا دحأ لثمتت .ةبسانم
.ةروشملاو تامولعملا ىلإ لوصولل ءاسنلل ةضفخنم ةبتع كانه نوكي
يوق يئاقو ريثأت ةيعامجلا ةروشملاو نارقألا تاعومجمل نوكي نأ نكمي
.33لايجألا ربع يندبلا باقعلا ثراوت تارود رسك يف مهسيو
تاهمألاو ءابآلاو لافطألا نم اثيدح نودفاولا 4.3.2
نييوق نييعامتجا اًمعدو اًقفاوت تققح يتلا لودلا جاتحت دقو
يف ريكفتلا ةداعإ ىلإ يندبلا باقعلل ينوناقلا رظحلا نأشب
نم ددجلا نيدفاولا ىلإ لوصولل ةديدج قرط دامتعاو اهتايجيتارتسا
هذفنيو هملعتي نأب ىوس ققحتي ال اذهو .تاهمألاو ءابآلاو لافطألا
بلطتت يتلا نهملا باحصأ اًضيأو ىمادقلا نونطاوملاو ددجلا ناكسلا
نم فيكتلاو ملعتلا بلطتي اذهو مهتالئاعو لافطألا عم لمعلا
نيذلا نيينهملا نم كلذكو نيرقتسملاو ددجلا نينطاوملا نم لك
ةمدقملا تامولعملا يبلت نأ بجي .مهرسأو لافطألا عم نولمعي
ىلإ لوصولا نم اونكمتي ىتح ةرجهلا يبلاطو نيرجاهملا تابلطتم
كئلوأ اهيلع لصحي يتلا اهسفن ةدوجلاو هسفن عونلا نم تامولعم
نامض لجأ نم ةصاخ دوهج ذاختال ةجاح ةمث .ةليوط ةرتف ذنم نوميقملا
ةيفاقثلا تافالتخالل عمتجملا دارفأل ةمدقملا تامولعملا ةجلاعم
يف طقف سيل مهاست ىتح ،فنعلاو لافطألا لوح ةدئاسلا تاروصتلاو
فقاوملا يف يجيردت ريغت قيقحت اًضيأ لب ،نوناقلا لايح يعو قلخ
نأل مهلهؤي عضوم يف ءوجللا وبلاطو نورجاهملا دجاوتي .تاسرامملاو
صاخشألا طسو تايكولسلاو فقاوملا رييغتل نيرصانم اوحبصي
صاخشأ دينجت مت ام اذإ .ةهباشم ٍتافاقثو ٍتايفلخ نم نيمداقلا
اوحبصي نأ نكمملا نمف ،نيرجاهملل ةيلحملا تاعمتجملا لخاد نم
ةيعوتو تاشقانملا يف نيرخآلا كارشإ مهنكمي نيمهم نيرصانم
.ةيلحملا مهتاعمتجم
ةلثمأ

عنصي نأ نكمي تامولعملا ريفوت نأ ىلإ ادنلنف يف تاربخلا ريشت
ةايحلا يف اهقيبطت قرط لوح داشرإلاو ةروشملا عم جِمُد ام اذإ رييغتلا
،بابشلل ةينورتكلإ ةدايع يوتحت ،ديوسلا يف امأ .34رسألل ةيمويلا
ربع ةرفوتم تامولعم ىلع ،ملوهكوتس يف ةعطاقملا سلجم اهريدي
نيرجاهملا نيب اًعويش رثكألا سمخلا تاغللاب تنرتنإلا ةكبش
ةيديوسلا ةلاكولا عم ةيبيردت تارود ريوطت يرجي امك .ةرجهلا يبلاطو
.35ينورتكلإلا عقوملا اذهب ةلص ىلع يندملا عمتجملاو بابشلل

31 Non-violent childhoods: Moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region, National Consultation Report Latvia (2017) p.29.
32 https://men-care.org
33 Non-violent childhoods: Moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region, National Consultation Report Finland (2017).
34 Non-violent childhoods: Moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region, National Consultation Report Finland (2017).
35 Ola Florin Preventing Men’s Violence Against Women and the Child Rights Implications, Ministry of Health and Social Affairs, Presentation, Stockholm, 10 May 2017.
36 Non-violent childhoods: Moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region, National Consultation Report Finland (2017) p.29.
37 Non-violent childhoods: Moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region, National Consultation Report Sweden (2017).

ةفينعلا ريغ ةلوفطلل ةمعاد تاعمتجم ءانب

،لالخ نم ينوناقلا رظحلا ذيفنت يف يساسأ رودب لودلا علطضت امك
ميلعتلاو ةحصلا لوح ةينطولا تايجيتارتسالا ،لاثملا ليبس ىلع
مهنكمي نيذلا ةحلصملا باحصأ نم ددع دجوي ،كلذ نع ا ًلضف .نيماعلا
،ةيلحملا ةموكحلاو تارازولا عم بنج ىلإ اًبنج ةلاعف تاءارجإ ذاختا
رثأو ةيباجيإلا ةئشنتلاو ةحصلا لثم ةفلتخم بناوج زيزعتب كلذو
لثمل نكمي .نوناقلا ذافنإ رودو ةيذؤملا تاسرامملاو ديلاقتلاو فنعلا
مهيف نمب ،مهيلع رثؤتو ةفلتخم ريهامجل لصت نأ تاءارجإلا هذه
نييبطلا نيينهملاو نيبرملاو تاهمألاو ءابآلا لاثملا ليبس ىلع
ديدعلا نوذفني مهف .بابشلاو لافطألاو نيدلا لاجرو عمتجملا ةداقو

تاهمألا
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تامدخلا ومدقم 4.5.2
تامدخلل يمدقم ةباثمب ةيموكحلا ريغ تامظنملا لمعت ام ًةداع
ةيحصلا تامدخلا لثم ،نييلحملا تامدخلا يمدقم عم نواعتلاب وأ
اًماه اًرود تامدخلا ومدقم بعلي نأ نكمي .سرادملاو لفطلا ةيامح تامدخو
،مهلمع قايس يف نيينهملاو لافطألاو نيغلابلا طسو يعولا ءاكذإ يف
تائف ةدئافل يعولا ءاكذإ تالمح ريوطتب قلعتي ام يف اًضيأ نكل
.معدلا جماربو ةفدهتسم
لاثم

ةيعمتجملا تامظنملاو يندملا عمتجملا نم ٌلك يدؤي ،اينوتسإ يف
نأشب نينطاوملا ةيعوت يف اًماه اًرود ةيلحملا لفطلا ةيامح رئاودو
ديدشلا زيكرتلا دعاس دقل .ةيباجيإلا ةئشنتلاو هقوقحو لفطلا ةيامح
قايسلا عم تامدخلا فييكت ىلإ ةفاضإ ةيلحملا تامدخلا ىلع
ىلإ صاخ لكشب لوصولا يف ةيعمتجملا تاجايتحالاو يعمتجملا
ثدحتي يتلا قطانملا يف امأ .تايلقألا تاعامج وأ ةشمهملا تالئاعلا
يف ةيلحملا تايعمجلا تحجن دقف ،ةيسورلا ةغللا اهناكس مظعم
ةايحلا يفو امهلفط عم نيدلاولا ةقالع يف يباجيإلا رييغتلا زيزعت
ةغللا ىلإ ةيمالعإلا داوملا نم ريثكلا ةمجرت لالخ نم ةيعمتجملا
،بابشلا يداونو سرادملاو لافطألا ضاير فدهتست يتلا ،ةيسورلا
يباجيإلا غالبإلا يف مالعإلا لئاسول ةلاعفلا ةكراشملا ىلع عجشتو
.41مهتئشنتو لافطألا ةيامح لوح يقالخألاو
سرادملا 4.5.3
صرف يف مهكارشإو لافطألا عم يعولا ءاكذإ يف اًريبك اًرود سرادملا يدؤت
تاهمألاو ءابآلا ىلإ لوصولل ةصنم رفوت اهنأ امك .يلعافتلا ملعتلا
.نيينهملاو
ةلثمأ

داحتاو يلدعلا راشتسملا بتكم نيب نواعت كانه ،اينوتسإ يف
قيمعتو يعولا ءاكذإ نمضتي ،سرادملا يف نييسفنلا نييئاصخألا
نيأ ثدح روضحل نيسردملاو ءابآلا ةوعد متي .سرادملا يف ساسحإلا
يسفنلا بيبطلا تحت ،عوضوملا نوشقانيو ًامليف ًاعم نودهاشي
دعاست اهنأ ثيح ةياغلل ةيباجيإ ةردابملا هذه جئاتن تناك .ةسردملل
زيكرتلا عم يندبلا باقعلا قلعتي اميف حاتفنالا ىلع سانلا
صصقلا ةكراشم ىلإ رارطضالا نم ًالدب ،مليفلا يف ثادحألا ىلع
نيينهملاب صاخ يميلعت جمانرب ادنلنف كلمت .42ةيصخشلا
موقت .ميلعتلل ينطولا سلجملا لبق نم لّوَمُم سرادملا يف نيلماعلا
لافطألا اهنع رّبع يتلا لغاوشلاو ءارآلاو صصقلا لوح نيينهملا مالعإب
ثالث يف جمانربلا ذيفنت مت دقو .ةدعاسملا طوطخب مهلاصتا دنع
يف نيلماعلا نيينهملا لبق نم ةياغلل ديج لابقتساب يظحو ندم
.43ميلعتلا لاجم
ةطرشلا 4.5.4
عمتجملا ةيعوتو يعولا ءاكذإ يف اماه اماهسإ مهست نأ ةطرشلل نكمي
تاقالع ءاشنإ نأ اينوتسإ يف ةبرجتلا رهظُت .بيردتلاو يلحملا
،نيينهملاو نينطاوملاو ةطرشلا نيب ةحوتفم لاصتا تاونقو ةقث
تامولعملا بلطل ةطرشلاب لاصتالا ىلع نيدشارلاو لافطألا عجشي
عم لصاوتلا نكمي .لافطألا دض فنعلاب قلعتي اميف ةدعاسملا وأ
ديربلا وأ فتاهلا ربع وأ ةطرشلا زكارم لالخ نم اينوتسإ يف ةطرشلا
لهسي .كوبسيفلا ىلع "ةينورتكلإلا ةطرشلا" لالخ نم وأ ينورتكلإلا
تامولعملا ىلإ نيدشارلاو لافطألا لوصو ةينورتكلإلا ةطرشلا ناوعأ
يف ةرثكب لاصتالا اذه لافطألا مدختسي .ةطرشلا طباض نم حئاصنلاو
امك .فنعلاو يندبلا باقعلا اياضق كلذ يف امب ،اياضقلا نم ةعومجم
ىلع ،لافطألا عم رشابملا لماعتلا يف ةيباجيإ براجت ةطرشلل تناك
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فيقثتلاو تامدخلا ميدقتو ةرصانملا كلذ يف امب ،تاءارجإلا نم
يف مهستو يعولا ءاكذإل اًصرف رفوت يتلا ةيعمتجملا ةطشنألاو
لوصولاو زيكرتلا نم جيزملا اذه نإ .تاسرامملاو فقاوملا رييغت
رييغت يف حاجنلا قيقحتل ةمهم ًةفصو لكشي ةطشنألاو ريثأتلاو
.يعامتجالا لوحتلاو كولسلا
اذه يف رييغتلل ةيسيئرلا ةلعافلا رصانعلا ضعب ةشقانم متت
،ةلماش تسيل ةمئاقلا هذه نأ الإ .هاندأ ليصفتلا نم ديزمب لاجملا
نوكت نأ نكمي ةلعافلا رصانعلا هذه صخي اميف قيقد ليلحت ءارجإ نإ
ال نأ بجي .يعامتجالا رييغتلا نيمأت يف اًريثأت رثكألا نوكتسو
ام لوح ةضحملا تاضارتفالا ىلع اًدبأ ةيوقلا تاكارشلا ءانب زكتري
تاعمتجملاو دارفألا ىلإ لوصولا يف اًديفم اًكيرش لّكشي نأ نكمي
.ةيلحملا
ةيموكحلا ريغ تامظنملا4.5.1
رييغت نم لك زيزعت يف اًماه اًرود ةيموكحلا ريغ تامظنملا يدؤت
يعولا ءاكذإو ةرصانملا يف اهرود لالخ نم يعامتجالا لوحتلاو كولسلا
نكمي .ةيباجيإلا ةئشنتلا جمارب ريفوتو تامدخلا ميدقتو بيردتلاو
اًمهم اًرود بعلت نأ ةيبابشلا تاعومجملاو ةيموكحلا ريغ تامظنملل
ٍوحن ىلع نارقألا نيب لدابتملا ملعتلا معدو لافطألا ىلإ لوصولا يف
ةلضفملا لصاوتلا تاونق مدختسيو لافطألا تامامتها عم فيكتي
يتلا تالمحلاو يعولا ءاكذإ تاردابم نم ةريبك ةعومجم دجوت .مهيدل
يف لافطألا قح لوح روحمتت يتلاو ةيموكحلا ريغ تامظنملا اهتقلطأ
.يندبلا باقعلا كلذ يف امب ،فنعلا نم ررحتلا
ةلثمأ

لافطألل يندبلا باقعلا لاكشأ عيمج ءاهنإل ةيملاعلا ةردابملا تكراش
ةينطولاو ةيميلقإلاو ةيملاعلا تالمحلا معد يف لاعف لكشب
ىلع كلذب ةدمتعم  2001،ماع ذنم ةدعاسملاو ةلصلا تاذ تامولعملاب
اوذقنأ ةمظنم تماق .38ةضيفتسملا ثاحبألاو قاطنلا ةعساو تاكارشلا
ءاهنإل تالمحلاو يعولا ءاكذإ تاردابم نم ديدعلا ذيفنتو معدب لافطألا
ماق يتلا اينامور يف ةلمح كلذ يف امب ،يندبلا باقعلا مادختسا
عيمج ءاهنإل ةيملاعلا ةردابملا تماق امك .اهذيفنتو اهريوطتب لافطألا
ليلد دادعإب اعم لافطألا اوذقنأ ةمظنمو لافطألل يندبلا باقعلا لاكشأ
دجوتو ،39لافطألا دض يندبلا باقعلا مادختسا ءاهنإ ىلإ فدهي تالمح
تماق ،ادنلوب يف .ةينطولا تالمحلا لوح ةلثمألا نم ديدعلا اًضيأ
،اهذيفنتو تالمحلا نم ديدعلا ريوطت ىلع لافطألا نيكمت ةسسؤم
راخدال ةقطنملا يف ىرخألا لودلا نم ديدعلا عم اهتكراشم تمت يتلا
زكرم ىرجأ ،ايفتال يف .ةحجانلا ميهافملا نم ةدافتسالاو دراوملا
ىلع ةيباجيإلا ةئشنتلاو ةفينعلا ريغ ةلوفطلا لوح تالمح زديدراد
بناوجلا ددعتم اًجهنم تاطاشنلا تلمش .نامزلا نم دقع نم رثكأ ىدم
لافطألل ةهجوملا ةطشنألاو ةرصانملاو تالمحلاو يعولا ءاكذإ لمشي
لزانم ةيداحتا رفوت ،ادنلنف يف .ةيباجيإلا ةئشنتلا جمارب ذيفنتو
ةحوتفملا ةياعرلا زكارمو ئجالملا ريدت يتلا ،لافطألاو تاهمألا ئجالمو
ينعجش" ىعدي اًجمانرب ،نيغلابلاو لافطألا نم يلزنملا فنعلا اياحضل
.لفطلاو نيدلاولا نيب تاقالعلا ىلع زكري يذلا "،اًيوق حبصأ فوسو
مهكولس لوح تاهمألاو ءابآلل داشرإلا مدقت ةرشن جمانربلا ردصأ دقو
مكحتلا قرطو ،هتشقانمو لفطلا ىلإ ثدحتلا ةيفيكو ،مهلفط هاجت
عضو ةيفيك كلذكو ،لفطلل ةيفطاعلا ةلاحلاو ةيفطاعلا مهتلاحب
حمست .نامألا قلخ ىلع مهدعاستو ةيباجيإ نوكت لفطلا ةايح يف دودح
نأ اهنكمي ةئشنتلا بيلاسأ ضعب نأ تاهمألاو ءابآلا غالبإب ةرشنلا
،لافطألا ةلماعم ءوسل ةفلتخملا لاكشألا حرشت امك ،ةيذؤم نوكت
نيدلاولا نيب ةقالعلا ىلع لجألا ةليوطو ةيروفلا اهراثآ ىلإ ةفاضإلاب
يف ةدعاسملل ركبملا سامتلالا ىلع تاهمألاو ءابآلا عَجشي .لفطلاو
.40تابوعص مهتهجاو لاح

38 http://www.endcorporalpunishment.org/
39 https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/3320.pdf
 http://www.e-julkaisu.fi/ensi_ja_turvakotien_liitto/towards_a_safe_childhood/#pid=1ربع ةلمحلا ىلع عالطإلا نكمي 40 Non-violent childhoods: Moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region, National Consultation Report Finland (2017).
41 Irina Golikova, Sillamäe Child Protection Association, Activities and services of Sillamäe child protection association: Putting effort on psychological help and preventing violence, National Consultation Estonia, Narva, 16 November 2017.
42 Non-violent childhoods: Moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region, National Consultation Report Estonia (2017).
43 Non-violent childhoods: Moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region, National Consultation Report Finland (2017).

ئدابملا عضو ىلع نيطشانلاو نييفحصلا نم لك ةيعوتلاو ةيمالعإلا
اهل ضرعتي يتلا رطاخملا ىلع ءاضقلاو لالغتسالا بنجتو ،ةلءاسملاو
فنعلا لوح ريراقت نومدقي نيذلا ىدل ناك اذإ دعاسي هنأ امك .46لافطألا
.ةحورطملا اياضقلا هاجت ةيساسحو روطتم مهف
ةلثمأ

تامولعملا رشنو يعولا ءاكذإ يف مالعإلا طئاسو تطرخنا ،ايفتال يف
،يندبلا باقعلا عنمل ريبادت ذاختا عيجشتل ةماعلا تاشقانملاو
نكميو .ميلعتلا تايجيتارتساو ةيباجيإلا ةئشنتلا كلذ يف امب
ةنيعم قلق ثعاوب ىلع ءوضلا طلسي نأ انايحأ ةددحم تالاح نع غالبإلل
.فنعلا دض لافطألا ةيامح لجأ نم تاءارجإ داختال اًيوق اًزفاح لكشي نأو
،ماعلا فشكلا ةطبترملا ةلمتحملا رطاخملا ىلإ رظنلاب ،كلذ عمو
تالاحلل ةيوهلا نع فشكلا نود يعئاقولا غالبإلل ريبك ليم كانه نإف
لكشب نييفحصلا ضعب لمعي امك .يعوضوم ليلحتب اًبوحصم
.ةروشملاو تامولعملاب مهديوزتل ءاربخلاو يندملا عمتجملا عم قيثو
عم ماظتناب لفطلا قوقحل ملاظملا نيمأ يقتلي ،ادنلوب يف
.لافطألاب ةقلعتملا صصقلا ةيطغت يف نيصصختملا نييفحصلا
اورجأ نيذلا ةقمعملا نييفحصلا تاحاضيإو تارواشملا هذه حمست
ملاظملا نيمأ تاسايس ليلحت داشرإب ،تالاحلا يف تاقيقحت
ىلإ ةفداهلا ةوعدلا لامعأو تايصوتلا ريوطت يف ريثأتلا اهنكميو
.47لافطألاب ةقلعتملا ةينطولا نيناوقلا ذيفنت زيزعت
ةدعاسملا طوطخ 4.5.7
تامولعملا رشن يف ًاماه ًارود لفطلا ةدعاسم طوطخ بعلت نأ نكمي
طوطخ ققحت .ةروشملا يقلتو فنعلا نع ثدحتلل ةصرف لافطألا حنمو
لاصتالل لافطألل ةددعتم تاونق رفوت تناك اذإ اًريبك اًحاجن ةدعاسملا
كوبسيف و بياكسو ينورتكلإلا ديربلاو فتاهلا كلذ يف امب ،اهب
نم ديدعلا يف .لومحملا فتاهلل ةشدردلا تاقيبطت نم اهريغو رجنسم
قوقح لوح يعولا ءاكذإل تالمح لافطألا ةدعاسم طوطخ تمظن ،نادلبلا
لافطألل نكمي يتلا نكامألاو فنعلا نم ةيامحلا يف قحلاو ،لافطألا
يف اًماه اًماهسإ ةدعاسملا طوطخ مدقت امك .ةدعاسملا ىلع اهيف لوصحلا
،لافطألا نم ةيعونلا ريراقتلاو تاءاصحإلاو تانايبلل يجهنملا عمجلا
تاسايسو ةيهيجوت ئدابمو تاودأ ريوطتل اًساسأ رفوت نأ نكمي يتلاو
،ادنلنف يف لفطلا ةدعاسم طخ ماق ،لاثملا ليبس ىلع .ةديدج تاءارجإو
ةددحم ةيهيجوت ئدابم عضو معدب ،لافطألا ملاظم نيمأ عم نواعتلاب
.48مهيلإ عامتسالاو لافطألا عم لماعتلا ةيفيك لوح
ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا 4.5.8
يف ًاماه ًارود بعلت نأ ةيميلقإلاو ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملل نكمي
ريفوتو ثوحبلا معد لالخ نم ةينطولا تالمحلاو ةيعوتلا تالمح معد
لمعلل يسايسلا معدلاو دالبلا ربع تاكارشلا ةئبعتو تالمحلل داوملا
.ينطولا ىوتسملا ىلع
ةلثمأ

ةيناحورلاو ةينيدلا تاعامجلا 4.5.5
ةيدئاقعلا و
دادتماو ةيقادصمب ةيدئاقعلاو ةيحورلاو ةينيدلا تاعامجلا عتمتت
تاعمتجملا ةدعاسم يف اًماه اًرود يدؤت نأ اهنكميو اهرئاود عم نيلئاه
.لافطألا دض فنعلا قايس يف تادقتعملاو ناميإلا يف ريكفتلا ىلع
ةيوق تاراشإ هيجوت ،راوحلاو ميلعتلاو يعولا ءاكذإ قيرط نع ،مهنكمي
.لافطألاب رضت يتلا تاسرامملاو ديلاقتلل دح عضو بجي هنأ اهدافم
داجيإو تاكولسلا رييغت يف ةيلحملا مهتاعمتجم معد اضيأ مهنكمي
ةنمآ ةئيب ريفوت مهنكمي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةيباجيإ لئادب
،معدلاو ةروشملا سامتلاو ،مهبراجت ةشقانم نيدشارلاو لافطألل حمست
.يعامجلاو يدرفلا نيديعصلا ىلع
ةلثمأ

يف اًمهم اًرود ةسواسقلا يدؤي نأ نكمي هنأ ادنلوب يف ةبرجتلا نيبت
كانه .تايشربألا يف ةفينعلا ريغ ةئشنتلا تايجيتارتسا عيجشت
يف فنعلا عنم نع ةحارصب ثدحتلل ةسواسقلل صرفلا نم ديدعلا
زيزعتو نيدلاولا ةيعوتل ،لافطألا دض يندبلا باقعلا رظحو ةرسألا
يف اهسفن لئاسملا هذه ةجلاعم صرف مدقت .فنعلا نم ةيلاخ ةلوفط
ةطشنألاو ةيعمتجملا زكارملا يف و يبابشلا لمعلا يفو سرادملا
ءاضعأ عم ةيدرفلا تاثداحملا يفو يرسألا داشرإلا يفو ةيعامتجالا
.44ةمدخلا ءانثأ ةسينكلا يفو ةيشربألا
.ةفلتخم قرط ةدعب تالئاعلاو لافطألا عم ديوسلا ةسينك لمعت
كانه نوكت ام ةداعو ،دارفألاو ءابآلل ةروشملا تايشربألا مظعم مدقت
اهنم ريثكلا رفوي .ىربكلا تايشربألا يف يرسألا داشرإلل تاكبش
مهدوجو ءانثأ ضعبلا مهضعب ةلباقمل ددجلا نيدلاولل ةحوتفم ةحاسم
تاعومجملاو لافطألا عم اًضيأ تايشربألا لمعتو .نيدلاولا ةزاجإ يف
اياضقلا ةشقانمل بابشلل اًصرفو اءاضف رفوت يتلا ،ةيبابشلا
ةسينكلا رفوت امك .فنعلا كلذ يف امب ،مهتايح ىلع رثؤت يتلا
.ةروشملا بلطل ءابآلل ادياحم اءاضف
يف ةكراشملل ةوق عضوم يف اضيأ ةيدئاقعلا تاعامجلا دجاوتت
ىضاغتت يتلا ىرخألا ةيدئاقعلا تاعامجلا عم ةيتوهاللا تاشقانملا
ريربتل ةمدختسملا ةسدقملا صوصنلا تاريسفت ةهجاومو فنعلا نع
عيمج يف ةيدئاقعلا تاعامجلاو سئانكلا تذختا .يندبلا باقعلا
رظح لجأ نم تاعيرشتلا معدو ةماع تانايب رادصإل تاءارجإ ملاعلا ءاحنأ
ةدحولا راهظإ يف اماه ،لازي الو ،دئاقعلا نيب نواعتلا ناك .يندبلا باقعلا
.45ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةينيدلا رئاودلا ىلإ ةيوق لئاسر ميدقتو
مالعإلا لئاسو 4.5.6
لاصيإ يف ارثؤمو اماه اكيرش نوكت نأ مالعإلا لئاسول نكمي
فنعلا راشتناو ،يندبلا باقعلا رظح نأشب روهمجلا ىلإ تامولعملا
ماعلا شاقنلا دعاسي نأ نكمي .فنعلا لئادبو لافطألا قوقحو ،هريثأتو
.رظحلل معدو يعامتجا قفاوتو ماع يعو ديلوت يف مساحلاو رينتسملا
ضفر ىلإ ةراثإلا ثحبت يتلا ريراقتلا ليمت ام ًابلاغ ،ىرخأ ةيحان نم
لافطألا دض فنعلا لوح روهمجلا فيقثتو ،يعولا ديلوت لجأ نم صرفلا
.ةيباجيإلا ةسرامملا زيزعتو
ةيرسلا مارتحا كلذ يف امب ،ةينهملاو ةيقالخألا ريياعملا ربتعت
بنجتلو ،لاجملا اذه يف ةيمالعإلا ةيطغتلل ةيساسأ ،ةيصوصخلاو
ةيطغتلا يف مهاست وأ ردابت يتلا رداصملا ىلع ةيبلسلا بقاوعلا
ةيطغتلا تايقالخأل ةيهيجوتلا ئدابملا دعاست نأ نكمي .ةيمالعإلا

44 Non-violent childhoods: Moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region: National Consultation report Poland (2017).
45 Chris Dodd (2018) ‘Engaging with faith-based communities – campaigning for non-violent childhoods’ Presentation at Non-violent childhoods: Consultation with stakeholders in Expert Meeting, Warsaw, 13-14 March 2018.
46 See for example International Federation of Journalists, ‘Putting Children in the Right. Guidelines for Journalists and Media Professionals (2002).
47 Non-violent childhoods: Moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region: National Consultation report Poland (2017).
48 Non-violent childhoods: Moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region, National Consultation Report Finland (2017) p.31.

ةفينعلا ريغ ةلوفطلل ةمعاد تاعمتجم ءانب

تاهيجوتلاو ثاحبألا نم ةورث فسينويلا مدقت ،لاثملا ليبس ىلع
زكرتو .لفطلا قوقح ىلع زكتري جهن تاذ تالمح دادعإ ةيفيك لوح
باقعلاو لافطألا دض فنعلا ءاهنإ ىلع ةدشب ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم
نمضتي يذلا ) (INSPIREريابسنإ ريرقت رشن كلذ يف امب ،يندبلا
لمعي .لافطألا دض فنعلل يدصتلل ةلدألا ىلع ةمئاق تايجيتارتسا
دض فنعلاب ينعملا ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألل صاخلا لثمملا
معدلاو لمعلا ةئبعت لالخ نم رييغتلل رثؤم زفحم لماعك لافطألا
.يسايسلا

تاراهم لافطألا اهيف ملعتي يتلا تاميخملا لالخ نم لاثملا ليبس
ءاكذإ ةطشنأ يف اهيف نوكراشي يتلا سرادملا يفو سفنلا نع عافدلا
.يعولا
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نومدختسي تاهمألاو ءابآلا نأ تفشك يتلا لافطألا عم رواشتلل
.لافطألا برضل نايحألا نم ريثك يف مهلاعن
تاعماجلاو نوثحابلا 4.5.10
ثوحبلا زكارمو
،ةميق ىؤر ميدقت ثوحبلا زكارملاو تاعماجلاو نيثحابلل نكمي
ثوحبلاو تانايبلاو يقايسلا ليلحتلا لوح ،لاثملا ليبس ىلع
ةلدألا ىلع مئاقلا مييقتلاو ،هريثأتو يندبلا باقعلا راشتنا لوح
نم ديدعلا يفو .فنعلل يدصتلل ةركتبملا لولحلاو تاردابملا رثأل
،لفطلا ةيمنتب ةقلعتملا تانايبلاو ثوحبلا جئاتن تبعل ،نادلبلا
يف امساح ارود لايجألا نيب فنعلا لاقتناو ،لافطألا ىلع فنعلا رثأو
.نيينهملاو ءابآلل مدقملا معدلاو ماعلا شاقنلاو يعولا ءاكذإ هيجوت
اوبلجو رظحلل ةديؤملا ججحلا معدل ةلدأ نوفورعم نوثحاب مدق دقو
تامولعم ريفوت لالخ نم ةماعلا تالمحلا ىلإ مهتيقادصمو مهتفرعم
.ةسوملم لولحو تانايبو

ابوروأ سلجم

ضوهنلا يف ًالئاه ًارود ابوروأ سلجم بعل ،يميلقإلا ىوتسملا ىلع
نم ررحتلا يف لافطألا قح كلذ يف امب ،ابوروأ يف لافطألا قوقحب
يتلا ،ةيناملربلا ةيعمجلا تدمتعا ".كدي عفرا" ةلمح لالخ نم فنعلا
اهددع غلابلا ءاضعألا لودلا يف تاناملربلا عيمج نم نيلثمم مضت
باقعلا نم ةيلاخ ةقطنم" حبصت نأ ىلإ ابوروأ وعدت ةيصوت ،ةلود 47
رظح يف لشفلا نأ ةيعامتجالا قوقحلل ةيبوروألا ةنجللا تدجو ".يندبلا
يعامتجالا قاثيملا يف ءاضعألا لودلا ىدحإ بناج نم يندبلا باقعلا
يف .هسفن قاثيملل كاهتنا وه حقنملا يعامتجالا قاثيملاو يبوروألا
مادختسا ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا ةمكحملا تنادأ ،ةريخألا تاونسلا
.49ماكحأ ةدع يف لافطألا دض يندبلا باقعلا
يبوروألا داحتالا

باقعلا مادختسا ءاهنإل ةمهم تامهاسم يبوروألا داحتالا مدق امك
ةيسايس تانايب يبوروألا ناملربلا ردصأ ،لاثملا ليبس ىلع .يندبلا
داحتالا مدقو لافطألا دض يندبلا باقعلا مادختسا ىلع ءاضقلا حلاصل
باقعلا مادختسا ءاهنإ لجأ نم عيراشمل اًعساو ًاليومت اًضيأ يبوروألا
.ابوروأ يف يندبلا
قيطلبلا رحب لود سلجم

ىلع ينوناق رظح زيزعت يف ًاطشن ًارود قيطلبلا رحب لود سلجم بعلي
ةقطنم يف ماعلا يأرلاو تايلقعلا رييغتو يندبلا باقعلا مادختسا
ًالاثم ةفينعلا ريغ ةلوفطلا جمانرب ربتعي .اهجراخو قيطلبلا رحب
معد يف دعاست نأ ةيميلقإ ةمظنمل اهب نكمي يتلا ةيفيكلا ىلع
.50ةكرتشم ةيضق لجأ نم دودحلا ربع نواعتلا ليهستو
تاكارشلا

فنعلا ىلع ءاضقلل ةيملاعلا ةكارشلا" عمجت ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو
صاخلا عاطقلا و ةيموكحلا ريغو ةيموكحلا ةلعافلا تاهجلا "لافطألا دض
يف امب ،لافطألا دض فنعلل يدصتلل تاءارجإ ذاختاب ليجعتلل
فادهألا نم اهريغو  16.2ةمادتسملا ةيمنتلا فده نأشب يعولا ءاكذإ كلذ
تانبللا ةكارشلا ةيجيتارتسا رفوت .51لافطألا دض فنعلل دح عضول
ىلع ءاضقل لجأ نم لمعلا عيرست يف بغرت يتلا نادلبلل ةيساسألا
.52لافطألا دض فنعلا
صاخلا عاطقلا 4.5.9
تالمحلا نم ديدعلا يف ةرمثم اهنأ صاخلا عاطقلا ةكراشم تتبثأ
.اهلوصو ىدمو ةمخضلا ةيلاملا اهتوق ببسب لفطلا قوقحب ةقلعتملا
،طرخنت نأ ةيرابتعا تائيهلل اهلالخ نم نكمي يتلا قرطلا نم ددع كانه
لصاوتلا داومو تاونق ريوطتو ،تالمحلا لالخ نم لاثملا ليبس ىلع
.53ةفينعلا ريغ ةئشنتلا تايجيتارتسا ىلع اهيفظوم فيقثت معدو
"بوش يدوب" ةكرش اهتذفن يتلا "لزنملا يف فنعلا اوفقوأ" ةلمح دعت
تتبثأ ةلمحل لاثم يه يندملا عمتجملا تامظنم عم نواعتلاب
"بوش يدوب" ةكرش تمعد امك .ريثأتلاو لوصولا نم لك يف اهتيلاعف
يف لافطألا ىلع فنعلا ريثأت لوح فسينويلا هترجأ يذلا ثحبلا
.لزنملا
تاجوتنملا اهيف تمدختسا يتلا نكامألا ىلع ةلثمأ اضيأ كانهو
نمو .لافطألا دض فنعلا فقول عساو قاطن ىلع ةريصقلا لئاسرلا رشنل
ثيح لافطألا اوذقنأ ةمظنم اهتذفن يتلا ةلمحلا كلذ ىلع ةلثمألا
يتلا ،لاعنلا ىلع يدسجلا باقعلا نع ينثت ةريصق لئاسر تعضو
ةجيتن ةلمحلا هذه تناك .تاعمتجملا يف عساو قاطن ىلع اهرشن مت
49 See in particular Tyrer v. UK, 1978; Campbell and Cosans v. UK, 1982; Costello-Roberts v. UK, 1993; A v. UK, 1998.
50 www.childrenatrisk.eu/nonviolence/
51 https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16
52 http://www.end-violence.org/
53 Non-violent childhoods: Consultation with stakeholders in Expert Meeting, Warsaw, 13-14 March 2018: “Working with the corporate sector on child rights” by Henrik Holmquist available at http://www.childrenatrisk.eu/nonviolence/2018/03/14/expert-meeting-communicationand-campaigns-related-to-the-legal-prohibition-of-corporal-punishment/
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لجأ نم تالمحلاو يعولا ءاكذإ
يعامتجالاو يكولسلا رييغتلا
نم ةعومجم بلطتت ،دمألا ةليوطو ةدقعم ةيلمع يعامتجالاو يكولسلا رييغتلا قيقحت نإ
ءاكرشلاو روهمجلاو ينطولا قايسلا ةاعارم عم ئدابملا خيسرتو ،ةيانعب اهل ططخملا تالخدتلا
تاذ ةباذجو ةلهس تالخدت ءانبل يفاكلا تقولا صيصخت يدؤي نأ نكمملا نم .ةلمتحملا رداصملاو
ةفعاضم ىلإ اهمييقتو اهذيفنتو تاءارجإلا عضو ىلإ لافطألا كرشت يتلا ةيعامتجاو بسانم تيقوت
ةقيرطلا ديدحت يف اًدج مهم مييقتلاو ةبقارملا نم ملعتلا نإ .فيلاكتلا ةيلاعف نامضو جئاتنلا
اهرشنو اًلبقتسم تاونقلاو ءاكرشلاو ةطشنألاو تايجيتارتسالا ميمصت اهلالخ نم يغبني يتلا
.اهرثأ ةفعاضمو

.لصاوتلا داومو تاونقو لئاسرلا كلذ يف امب ،نيعم روهمجل ةبسانمو
رارضإلا مدع أدبمل ةلمحلا ةاعارم نامض يف ةدعاسملا هنكمي امك
.ةفدهتسملا ةعومجملاب
يف عرستلا وأ تاضارتفا عضو بنجت وه نيرمتلا نم فدهلا دعي
قيمع مهف قيقحت كلذ نم ًالدب نكلو تاجاتنتسالا صالختسا
دعاسيسو .اهعم لماعتلاو ةئبعتلا ىلإ جاتحت يتلا تايدحتلاو صرفلل
اهيدل يتلا ،ةفدهتسملا ريهامجلا كلذ يف امب ،ةلعافلا تاهجلا كارشإ
تاعومجملاو ةفلتخملا ةيقايسلا رصانعلا ىلع ةبقاث ةرظنو ةربخ
تامولعملا نوكت نأ نامض ىلع ،ىرخألا كولسلا تاكرحمو فقاوملاو
.ةلص تاذو ةديفم تاليلحتلاو
لخدتلا ءانب 5.2
ءانب يف ءدبلل تقولا ناح دقف ،بسانم ليلحت دوجو درجمبو
يكولسلاو يعامتجالا فرصتلا رييغتل لاصتالا نمضتي .تاردابملا
كرشت يتلا لصاوتلا تاونقو تالخدتلا نم ةفلتخم عاونأ ةدع ةداع
زيمتت يتلا تاعمتجملا يف اميس ال ،ةفلتخملا ةلعافلا تاهجلا
جهانم ىلإ ةفلتخملا تاعومجملا اهيف جاتحت دق يتلاو اهعونتب
،ةينطولاو ةيعمتجملا مالعإلا لئاسوو ،ةوعدلا كلذ لمشي دقو .ةفلتخم
ةيباجيإلا ةئشنتلا جماربو ،ةروشملاو ،ةعساولا ةماعلا تالمحلاو
يعامتجالا لصاوتلا لئاسو لثم( تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكتو
رثؤت نأ حجرملا نم يتلا ةلعافلا تاهجلا نإ ).ينورتكلإلا ميلعتلاو

ًاساسحو اًدقعم يعامتجالا رييغتلاو كولسلا رييغت نوكي ام ًابلاغ
قيقدلا طيطختلا تالمحلاو يعولا ءاكذإ بلطتي كلذلو .اًنايحأ
ئدابملاو سسألا ةاعارم عم ،اهلقنو لئاسرلا ريوطت ةيفيكب مامتهالاو
.ةقباسلا لوصفلا يف ةدراولا
رييغت يف يكولسلاو يعامتجالا فرصتلا رييغتل لاصتالا مدختسي
ةقيرطلا هذه موقت .تاعمتجملاو دارفألا تايكولسو فارعأو فقاوم
لصاوتلا تاونق نم ةعونتم ةعومجم ربع لئاسرلا قيسنتو ليصوتب
دارفألا ىقلتي ثيحب عمتجملا يف ةددعتم تايوتسم ىلإ لوصولل
دقو .اهب نوقثيو اهنوفرعي رداصم نم تامولعم ةيلحملا تاعمتجملاو
يف يكولسلاو يعامتجالا فرصتلا رييغتل لاصتالا ريثأت تبث
ةلاحلا ليلحت زكرم يف ريهامجلا ةكراشم عضي وهو .ةحصلا زيزعت لاجم
.تاردابملا مييقتو ذيفنتو ريوطتو
قايسلا مهف 5.1
يعامتجالا فرصتلا رييغتل لاصتالا يف ىلوألا ةوطخلا لثمتت
يتلا تايكيمانيدلاو ةددحملا ةلكشملا مهفو ديدحت يف يكولسلاو
تاكرحمو تايمانيدو قايس ليلحت ىلع يوطني اذهو .54اهيلع دنتسي
تاعومجملاو ،تايدحتلا ديدحت ىلع اذه دعاسيس .ةنيعم ةسرامم
فقاوملا ىلع رثؤت يتلا ءايشألاو صاخشألا مه نمو ،ةيولوألا تاذ
صاخ مامتها ءاليإل نكمي .نويسيئرلا ءاكرشلا مه نمو ،تايكولسلاو
ةلاعف ةطشنأ ذيفنتو ريوطتو ديدحت ىلع دعاسي نأ روهمجلا ليلحتل

 https://www.thehealthcompass.org/sites/default/files/strengthening_tools/P%20Process%20Eng%20ىلع عالطإلا ىجري تامولعملا نم ديزملل 54 The steps set out for SBCC in this report draw on the ‘P Process’, but do not represent a description or overview of that process.
%26%20Fr.pdf
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روهمجلا كارشإ 5.2.4
روهمجلا كيرحت ةبسانملاو ةلصلا تاذ لصاوتلا تاجتنمل نكمي
،لاثملا ليبس ىلع .كولسلا يف رييغتلا ماهلإو فقاوملا رييغتو
ةصاخلا داوملا يف ةعنقملا لئاسرلاو روصلا مادختسا نوكي نأ نكمي
ىلع فنعلا ريثأت لوح داوملاو عنقملا بيردتلا راطإ وأ ةلمحلاب
رييغت يف ًامهم ًارمأ ةئشنتلل ةفينعلا ريغ لئادبلاو لافطألا ةحص
ةادأل نكمي يتلا رطاخملاو صرفلا مييقتو مهف مهملا نم .كولسلا
فيفختلل تاءارجإ ذاختال دادعتسا كانه كلذل ،اهدلوت نأ ةنيعم لصاوت
لصاوتلا لئاسول نكمي ،لاثملا ليبس ىلع .يبلسلا رثألا نم
دقو ،ةمعادلا ريغ تاعامجلاو دارفألا فرط نم اًطغض دلوت نأ يعامتجالا
.ةديفم ريغ ةماع تاثداحمو ةهوشم لئاسر ىلإ يدؤت
ريوطت لوح ةديفملا ةروشملا مدقي نأ لافطألاو روهمجلا كارشإل نكمي
وهو .لصاوتلاب ةصاخلا داوملاو لئاسرلاو ةبسانملا لصاوتلا تاونق
نكمي ،ءاضتقالا دنع .ةعجارملاو مييقتلا ريونتل ةديفم ةادأ اًضيأ
.ةطشنألا ذيفنت يف ةكراشملل ريهامجلا ةئبعت اًضيأ
نم اددع بابشلا نوكراشملا مدق ،اينوتسإ يف تيرجأ ةرواشم لالخو
مادختسا دض ةلاعف لصاوت لئاسو ءانب ةيفيك نأشب تايصوتلا
يف ةيعامتجالا تانالعإلا مادختسا ةدشب ىصوي ناك .يندبلا باقعلا
دق اًدج اًريصق ويديف عطقم نأ ىلإ ريشأو .يندبلا باقعلا لوح لصاوتلا
نولمأتي مهلعجي امم ،روفلا ىلع بابشلا نم روهمجلا هابتنا بذجي
ةرصتخملا ةيئاعدلا ويديفلا عطاقم نأ ىلإ ريشأو .عوضوملا يف
ةيادب لكشت نأ نكمي ،اهيطخت نكمي ال يتلاو "،بويتويلا" ىلع
نأ دقتعُي ناك ،ةنراقملاب .تنرتنإلا ربع بابشلا ىلإ لوصولل ةديج
اذإ ا ًلاّعف نوكي دق هنأ نم مغرلا ىلع ،اًريثأت لقأ تاقصلملا مادختسا
ىلع ،اًيموي اهوري نأ تاهمألاو ءابآلاو لافطألل نكمي دق نكامأ يف ضرُع
.تالفاحلا تاطحم يف لاثملا ليبس
تاهمألاو ءابآلا فدهتست نأ اضيأ يغبني لصاوتلا لئاسو نأ ىلإ ريشأو
هنأ يئترأ دقو .يندبلا باقعلل لئادب نأشب مهيلإ ةروشملا يدست نأو
نوضرعتي امدنع لافطألا رعشي فيك اومهفي نأ تاهمألاو ءابآلا ىلع
نأ يئترأ دقو .لزنملا يف دوجولاب مهروعش نم فوخلا ةصاخو ،فنعلل
فنعلا لاكشأ نم لكش وه يندبلا باقعلا نأب ديفت يتلا ةلاسرلا
ضرع لوبقملا نم هنأ دقتعي بابشلا ناك .مزحب اهلاصيإ يغبني
لفطلا عقاو سكعت اهنأ املاط ،لافطألا دض يوبألا فنعلا نع دهاشم
باقعلا دض ةحجان ةلمح نأش نم هنأ هدافم يأر نع اوربع دقو .هرظن تاهجوو
يذلا ىذألا رادقم ىلع نهربي يوق ةظقي ءادن ةباثمب نوكت نأ يندبلا
لافطألا ريونت ةرورض ىلع بابشلا ددش امك .لافطألل فنعلا هببسي
صخش يأ وأ يعامتجا يئاصخأ نم ةدعاسملا ىلع لوصحلا ةيفيك لوح
ةلاسر كانه تناك .فنعلا نع ثدحتلا ىلع مهعيجشتو معدلا مدقي رخآ
ىلع سانلا عيجشتو فطاعتلا ةفاقث قلخ يرورضلا نم هنأ اهدافم ةمهم
.58ةدعاسملا ىلإ مهدحأ جاتحي امدنع ضعبلا مهضعب ةدعاسم

ليلحت لالخ نم ةبستكملا ةفرعملا قبطت ةينعملا ريهامجلا ىلع
عانقإل فداهلا لصاوتلا تاءارجإو فادهأ عضتو ،اهرودو اهقايس ىلع عضولا
رود بعلو ةطشنألا يف ةكراشملل هنيكمتو روهمجلا ةوعد متي .اهروهمج
.جمانربلا مييقت يف ماه
ةفرعملا ىلع يكولسلاو يعامتجالا فرصتلا رييغتل لاصتالا دنتسي
ديدحتل ةيعادبإلا راكفألا ىلع اضيأ دمتعت هنكل تانايبلاو ثحبلاو
ملعتلل جهنلاو قرطلا نم ددع كانه .ةفرعملا مساقتل ةلاعف قرط
نمضتت .نيعم كولس عيجشت ىلإ فدهي يذلا يعولا ءاكذإو لاعفلا
يتلا ةقيرطلا عم فيكتت نأ بجي ملعتلا قرط نأ ةيسيئرلا لئاسرلا
ةركاذلا يف ةخسار ىقبت نأ بجيو ،ملعتلا يف اهلالخ نم سانلا بغري
ةلثمألا دحأ يه صصقلا ةياور ةطشنأ يف ةكراشملا .55ةعتممو ةقوشمو
.اًعتممو اًقوشمو ىسنُي ال اًرمأ لافطألا عم ملعتلا لعج ةيفيك ىلع
ةباذجو ةلهس تاردابم 5.2.1
يف بغرت يتلا تاردابملل ةيهيجوت ئدابم ةعبرأ  EASTةقيرط قبطت
.56بسانم تيقوت تاذو يعامتجاو باذجو لهس :كولسلا ىلع ريثأتلا
نيسرامملاو تاسايسلا يعناص ةدعاسمل راطإلا اذه ريوطت مت دقو
طيطختو ريوطت مهلي نأ نكميو ةلاعف ةيكولس بيلاسأ ريوطت ىلع
ةطيسب لئاسر ىلإ  EASTةقيرط وعدتو .تالمحلاو يعولا ءاكذإ ةطشنأ
.هب مايقلا بجي امل ةددحمو ةحضاو تايصوت نمضتتو اهمهف لهسي
يتلا رصانعلا قيبطتو ديدحت نمضتي دق اًباذج لصاوتلا لعج نإ
نمو .خلإ طامنألاو ناولألاو روصلا مادختسا كلذ يف امب ،هابتنالا بذجت
ةرجشل ةروص تمدختسا يتلا ،ايفتال يف ةلمحلا كلذ ىلع ةلثمألا
ربع فنعلا لاقتنا نع ةيوق ةلاسر حضوت ةمزحأب ةطوبرملا ةلئاعلا
.لايجألا
ةيعامتجالا تاردابملا 5.2.2
،صاخشألا مظعم نأ راهظإ ىلإ ةيعامتجالا تاردابملا دادعإ لمشي نأ نكمي
،ةنيعم ةعومجم وأ نيعم درف ىلع ريثأتلا مهنكمي نيذلا صاخشألا وأ
ةئبعت ىلع اضيأ يوطني دقو .بوغرملا كولسلا ةسرامم وأ معد امإ
ىلع ،نارقألا نيب كولسلا رشن عيجشتل تاكبشلاو تاعمتجملا
.ةيبابشلا تامظنملا وأ ةيدئاقعلا تاعامجلا لالخ نم لاثملا ليبس
ءاربخلاو ريهاشملا بلج ىوقألا نم نوكي ،تاقايسلا ضعب يف
نورهظي ،نييمسر نيثدحتمو ءارفسك نييسايسلاو ًاديج نيفورعملا
تاعومجملاو دارفألا نم ديدعلا دعاس ،ديوسلا يف .ةيضقلل مهمعد انلع
ءابطألاو نييعامتجالا نييئاصخألا لثم ،ةفلتخملا ةينهملا
لالخ نم ماعلا يأرلا ىلع ريثأتلا يف ،نييسايسلا كلذكو ،نيفورعملا
.57حاتفناب مهتفرعم مساقتو مهمعد راهظإ
بسانملا تيقوتلا تاذ تاردابملا 5.2.3
ةسرامم وأ معد ىلإ سانلا بسانملا تيقوتلا تاذ ةردابملا عفدت
نيدعتسم هيف اونوكي نأ حجرملا نم تقو يف بوغرملا كولسلا
.امأ وأ ابأ حبصت نأك ةيسيئرلا ةايحلا ثادحأ دنع لثم ،بواجتلل
طيطختو مهف ىلع سانلا دعاست نأ ةمساحلا لحارملا لالخ اهنكمي
نكمي ،لاثملا ليبس ىلع .يلعف كولس ىلإ مهاياون لوحت ةيفيك
تاهمألل اهدعبو ةدالولا لبق ةياعرلا كلذ يف امب ،تامدخلا يمدقمل
رثأ نأشب تاهمألا و ءابآلا عم يعولا ءاكذإ يف ًاماه ًارود اوبعلي نأ ،ددجلا
نأ هيف ودبي تقو يف ةفينعلا ريغ ةئشنتلا تايجيتارتساو فنعلا
.ملعتلاو ةحيصنلا لبقتل دادعتسا ىلع تاهمألا و ءابآلا
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 Mindspace https://www.mindspace.netلاثملا ليبس ىلع رظنا 55
56 http://www.behaviouralinsights.co.uk/reports/behavioural-insights-team-publishes-east-a-new-framework-for-applying-behavioural-insights/
57 Staffan Janson, Universities of Karlstad and Uppsala, Sweden, Presentation at the Non-Violent Childhoods Kick-off Meeting, Stockholm, 7 February 2017.
58 Non-violent childhoods: Moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region, National Consultation Report Estonia (2017).
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فيكتلاو ملعتلاو رابتخالا 5.3
ءاكذإ ةردابمل ناك اذإ ام مهفل اًيرورض اًرمأ مييقتلاو ةبقارملا ربتعت
فدهتسملا روهمجلا فراعم ىلع دوصقم ريثأت لصاوتلا ةلمح وأ يعولا
لافطألل اًيباجيإ اًرييغت ثدحأ دق ناك اذإ امو هتايكولسو هفقاومو
.59تاهمألاو ءابآلاو
لبقتسم ميمصت ةيفيك لوح ةمهملا سوردلا ضعب ملعت نكمي
ىلإ اهريثأت ةدايزل اهرشنو تاونقلاو ءاكرشلاو ةطشنألاو تايجيتارتسالا
اذإو ،حاجنلا ةدايز ةيفيك لوح ةماه تامولعم ميدقت اهنكمي .دح ىصقأ
ىرخأ ريهامج عم يباجيإلا ريثأتلا راركت ةقيرط يهامو نكمملا نم ناك
.نيسحت وأ ةعجارم ىلإ جاتحت يتلا داوملاو قرطلاو تالاجملا يأو
نم ،طيطختلا ةيلمع يف مييقتلاو ةبقارملا لهاجت متي ام اًبلاغو
تايلوؤسملاو راودألا طيطخت مهملا نم ،لعفلاب كلذ ثودح نامض لجأ
ةدوجوملا حاجنلا تارشؤم ديدحتو دراوملاو بيلاسألاو تايجيتارتسالاو
فشكلا يف تارشؤملا دعاست نأ نكمي .طيطختلا ةلحرم يف لعفلاب
:ةمهم جئاتن نع
؟لعفلاب هسايق ىضتقي ام رشؤملا سيقي له :ةحلاص ••
تاقايس يف همادختسا دنع ةلثامم جئاتن رشؤملا جتني له :ةقوثوم ••
؟ىرخأ
؟اًدحاو اًيدحت وأ اًدحاو اًعوضوم رشؤملا سيقي له :ةددحم ••
؟اهسردي يتلا عيضاوملا يف تاريغت رشؤملا سكعي له :ةساسح ••
تافيرعتلا مادختساب دعلل وأ سايقلل لباق رشؤملا له :ةيليغشت ••
؟ةيعجرملا ريياعملاو ةرَبتخملاو ةرَوطملا
زاربإ يف مييقتلاو ةبقارملا يف روهمجلا ةكراشم دعاست نأ نكمي
بجي اذل ،كلذ الول عيضتس تناك يتلا رظنلا تاهجوو تامولعملا
لاعفألا دودر ميدقت نم مهنيكمتو ،لافطألا ةصاخ ،سانلا عيجشت
.تاردابملا مييقتو

 https://www.k4health.org/sites/default/files/BCCTools.pdf, https://ccp.jhu.edu/social-behavior-change-communication/ and https://sbccimplementationkits.org/lessons/task-7-monitoring-and-evaluation/لاثملا ليبس ىلع رظنا 59
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ةفينع ريغ تالوفط
ةبوقعلا رظح نوناقل لماكلا ذيفنتلا عيجشت وه فنعلا نم ةيلاخلا ةلوفطلا جمانرب نم فدهلا ّدعُي
باحصأ هيف كرتشي يذلا ينواعتلا لمعلاو طيطختلا ربع قيطلبلا رحب ةقطنم يف لافطألل ةيندبلا
ةيضوفملا هليومت يف كرتشتو قيطلبلا لود سلجم جمانربلا ىلع فرشُي .نيددعتملا ةحلصملا
. www.childrenatrisk.eu/nonviolenceةيبوروألا

قيطلبلا رحب لود سلجم
لودلا .يميلقإلا راوحلاو نواعتلل يموكح يسايس ىدتنم وهو  1992ماع يف قيطلبلا رحب لود سلجم سسأت
،ايفتالو ،ادنلسيآو ،ايناملأو ،ادنلنفو ،اينوتسإو ،كرامندلا يه قيطلبلا رحب لود سلجم يف ءاضعألا
لالخ نم سلجملا لمعيو .ةيبوروألا ةيضوفملا نع ًالضف ،ديوسلاو ،ايسورو ،ادنلوبو ،جيورنلاو ،ايناوتيلو
ىلع لمعلل ةردابم ميدقتب  1998ماع يف قيطلبلا رحب لود سلجم ماق .ءاربخلا تاعومجمو تاكبشلا
ينعم ءاربخ قيرف قيطلبلا رحب لود سلجم نم كراشُي .لفطلا قوقحل ةدحتملا ممألا ةيقافتا قيبطت
لالغتسالاو ةءاسإلا ءاهنإل نييلودلاو نييميلقإلاو نيينطولا نيمهاسملا عم رطخلل نيضرعملا لافطألاب
. www.cbss.orgلافطألا دض فنعلا لاكشأ عيمجو رشبلاب راجتالاو

ةيميلقإ ةكارشو ةردابم
ديوسلاو ايفتالو ،ادنلنفو ،اينوتسإ نم تارازو عم ةكارشلاب لمعت فنعلا نم ةيلاخ تالوفط جمانرب لمعت
،ةينطو تاناملربو ،ةيموكح تارازو نم نولثمم كراش .ادنلوب يف لافطألا قوقحب ةينعملا ملاظملا ةنامأو
قيطلبلا رحب لود مظعم نم لافطأ ىلإ ةفاضإلاب تامظنمو ،تايميداكأو ،لافطألل ملاظملا ةنامأ بتاكمو
ابوروأ يف دهاعمو ىرخأ لود نم ءاربخ اًضيأ كراش .هيجوتلا ريراقتو جمانربلا يف اومهاسو ءاربخلا تاعامتجا يف

لافطألا دض ةيندبلا ةبوقعلا لاكشأ عيمج ءاهنإل ةيملاعلا ةردابملا
نم نييموكح ريغو نيموكح نيلثمم عم لمعلاب لافطألا دض فنعلل دح عضو ىلإ ةيملاعلا ةردابملا فدهت
تالوفط جمانرب وحن ةيلود ةكارش يهو .ةيندبلا تابوقعلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلاو لماشلا رظحلا لالخ
 .www.endcorporalpunishment.orgفنعلا نم ةيلاخ

هيِجْوَتلا ريراقت

ةيندبلا ةبوقعلا ءاهنإل لافطألا قوقح ةيقافتا ذيفنت لوح ةوطخب ةوطخ مكدشري ليلد

 ةفينعلا ريغ ةلوفطلا نامض.يرسألا قاطنلا يف ةيندبلا ةبوقعلا رظحي يذلا عيرشتلا ذافنإ لوح يهيجوت ليلد

 فنعلا نم ةيلاخ ةلوفط لجأ نم لافطألا ةيبرتيندبلا باقعلا رظحي يذلا عيرشتلا ذافنإل ةيباجيإ ةيبرت

 ةفينعلا ريغ ةلوفطلل ةمعاد تاعمتجم ءانبةيندبلا ةبوقعلا رظحي يذلا عيرشتلا ذافنإ فدهب يعولا ةدايزل تالمح

 ةفينعلا ريغ ةلوفطلل نيمعادك ةمدخلا ومدقمةيندبلا ةبوقعلا رظحي يذلا عيرشتلا ذافنإل لهألاو لافطألل ةمدخلا ميدقت

 ةفينع ريغ ةلوفط وحن يعاسملا ةعباتمةيندبلا ةبوقعلا رظحي يذلا عيرشتلا ذافنإل تايكولسلاو تاهجوتلا يف تاريغتلا سايق

ةفينعلا ريغ تالوفطلا جمانرب هجوُي
:عم ةكارشلاب قيطلبلا لود سلجم
اينوتسإ ،ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو
ادنلنف ،ةحصلاو ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو
ايفتال ،ةيعامتجالا ةياعرلا ةرازو
ادنلوب ،لفطلا قوقحب ةينعملا ملاظملا ةنامأ
ديوسلا ،ةيعامتجالا نوؤشلاو ةحصلا ةرازو
لافطألا دض ةيندبلا ةبوقعلا لاكشأ عيمج ءاهنإل ةيملاعلا ةردابملا

ةرايز ىجرُي ،ةفينع ريغ تالوفط جمانربو ريراقتلاو ةلمحلا لوح تامولعملا نم ديزملل
www.childrenatrisk.eu/nonviolence

ةنطاوملاو ةاواسملاو قوقحلا جمانرب نمض يبوروألا داحتالا عورشملا ذه ليومت يف كراش
ةيبوروألا ةيضوفملا لمحتت الو ،مهدحو هيفلؤم تاهجوت روشنملا اذه سكعي 2014 - 2020.
.هيف ةدراولا تامولعملل مادختسا يأ نع ةيلوؤسملا

