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 نم ةيلاخلا ةلوفطلا جمانرب
فنعلا

  :ملاعلا رييغت
   فنعلا نم ةيلاخ ةلوفطلا لعج
ةعقاو ةقيقح

 ىلع حوضوب لدي هنإ .اًمهم اًزاجنإ ،لزنملا لخاد كلذ يف امب ،فورظلا عيمج يف لافطألل ةيندبلا ةبوقعلا رظحي ينطو نوناق دامتعا دعي
 متي امدنع .اًينوناق هنع يضاغتلا متي الو اًيعامتجا اًلوبقم دعي مل يذلاو لافطألا دض فنعلا لاكشأ نم لكش يه ةيندبلا ةبوقعلا نأ
 ،يدحتلا اذه ملاعلا لوح لودلا هجاوت .لاعف ٍوحن ىلع هذيفنت نامض يف رامثتسالا لودلاو تاعمتجملا ىلع بجوتي ،ينوناقلا رظحلا ضرف
 .ةيميلقإلاو ةينطولا لامعألا لوادج يف اًتبثُم نآلا ةيندبلا ةبوقعلا ءاهنإ فده حبصأ دقو

 ةسرامم تعنم دق ةقطنملا يف ةلود 11 لصأ نم 10 نأ ذإ ،لافطألل "يندبلا باقعلا نم ةيلاخ ةقطنم" قيطلبلا ةقطنم نوكت داكتو
 اهيلتل ،1979 ماع يندبلا باقعلل ينوناقلا رظحلا تنس يتلا ملاعلا يف ىلوألا ةلودلا ديوسلا تناك .طاسوألا عيمج يف يندبلا باقعلا
 ايناوتلو (2015) اينوتسإو (2010) ادنلوبو (2003) ادنلسيآو (2000) ايناملأو (1998) ايفتالو (1997) كرامندلاو (1987) جيورنلاو (1983) ادنلنف
.ينوناقلا رظحلا دعب يسورلا داحتالا ضرفي مل اميف .(2017)

 يف ةربخلا نم اًماع 40 نم برقي ام اهيدل ميلقإلا نادلب ضعب نأ نيح يف .ةيضقلا هذه عم اهلماعت يف قيطلبلا لود فلتخت نكلو
 فنعلا نم ةيلاخ ةلوفط جمانرب دنتسي .فنعلا نم ةيلاخ ةلوفط نامضل قيرطلا ةيادب يف رخآلا ضعبلا لازي ال ،ينوناقلا رظحلا ذيفنت
 نييموكحلا نيلوؤسملاو نييسايسلا كلذ لمشيو .ةقطنملا يف رييغتلا عانُص اهرهظأ يتلا ةديشرلا ةدايقلاو قيمعلا مازتلالا ىلإ
  .تاهمألاو ءابآلاو بابشلاو لافطألا مهيف نمب ،نينطاوملاو مالعإلا لئاسوو نيعفادملاو نيثحابلاو نيسرامملاو تامدخلا يمدقمو

 زيزعت ليبس يف ةيعامتجالا تاداعلا ليدبتو تايكولسلاو فقاوملا رييغت ةيناكمإ ىلع قيطلبلا رحب ةقطنم يف تاروطتلا نهربُت
 مادختسا نوضفري تاهمألاو ءابآلا نم ريثكلا حبصأ ،ذيفنتلا زيح ينطولا رظحلا لوخد ذنم .فنعلا نم ةيلاخ لفطلل ةيباجيإ ةيبرت
 يدسجلا فنعلل نوضرعتي لافطألا نم اًدج ريبك ددع لازي الف ،زجنُملا مدقتلا نم مغرلاب هنأ ريغ .مهلافطأ ةيبرت يف يندبلا باقعلا
 .ةلِذُملا وأ ةنيهملا ةلماعملا وأ يفطاعلاو
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 ربع قيطلبلا رحب ةقطنم يف لافطألل ةيندبلا ةبوقعلا رظح نوناقل لماكلا ذيفنتلا عيجشت وه فنعلا نم ةيلاخ ةلوفط جمانرب نم فدهلا نإ
 يف كرتشتو قيطلبلا لود سلجم ةنامأ لمعلا جمانرب ىلع فرشتو .نيددعتملا ةحلصملا باحصأ هيف كرتشي يذلا ينواعتلا لمعلاو طيطختلا
 ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو :قيطلبلا رحب ةقطنم يف ةينطو تائيهو تارازو نم عورشملا معد ىلع ءاكرش لود سمخ لمعت .ةيبوروألا ةيضوفملا هليومت
 يف لافطألا قوقحل ملاظملا نيمأ بتكمو ،ايفتال يف ةيعامتجالا ةياعرلا ةرازوو ،ادنلنف يف ةحصلاو ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازوو ،اينوتسإ يف
 يلود كيرش يه لافطألل ةيندبلا ةبوقعلا لاكشأ عيمج ءاهنإل ةيملاعلا ةردابملا نأ امك .ديوسلا يف ةيعامتجالا نوؤشلاو ةحصلا ةرازوو ،ادنلوب
 .جمانربلل

 صاصتخالا باحصأو لافطألاو تاهمألاو ءابآلل ةهجوم ةلمح قلطأو ةيهيجوتلا ريراقتلا نم ةعومجم فنعلا نم ةيلاخلا ةلوفطلا جمانرب عضو دقل
 يلزنملا طيحملا يف يندبلا باقعلا رظح ذيفنتل ،اًلصفم اًهيجوت مدقيو - نيعم عوضوم ىلع ريرقت لك زكري .تاسايسلا عانصو نيعفادملاو
 ريثأتلا نأشب يعولا ءاكذإ ىلع ةلمحلا لمعت ،كلذ نع اًلضف .زرحملا مدقت عبتتو تامدخلا ميدقتو يعولا ءاكذإ تالمحو ةيباجيإلا ةئشنتلاو
 ةيهيجوت اًريياعم رفوتو ماهلإلا ةلمحلاو ريراقتلا هذه مدقت .مهيلإ ءوجللا لافطألا عيطتسي نيقوثوم نيغلاب دوجو ةيمهأو يندبلا باقعلل راضلا
 رحب ةقطنم ةبرجت ىلإ ريراقتلا دنتست نيح يف .ةعقاو ةقيقح فنعلا نم ةيلاخلا ةلوفطلا لعجو تاعمتجملا ليوحت ىلإ فدهت ةيلمع ٍتاودأو
 بسحف ةقطنملا يف رشع ىدحإلا لودلل طقف سيل ةلصلا تاذ ىلضفلا تاسرامملا ىلع ءوضلا طلستو ةيساسأ لئاسر لقنت اهنإف ،قيطلبلا
 .اهجراخو ابوروأ يف نكلو

 www.childrenatrisk.eu/nonviolence عقوملا ةرايز ىجرُي ةلمحلاو ريراقتلا لوح تامولعملا نم ديزملل
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 ىلإ فدهت يتلا ةيباجيإلا ةياعرلا تاردابم نم ددع كانه ، مويلا
 ىلإ فدهت يهف .نيدلاو مهنوك تايدحت ةهجاوم ىلع نيدلاولا ةدعاسم
 ةبوقعلا كرتل تايلآ عضوو تاراهملا ةيمنتل نيدلاولل معدلا ميدقت
 ةيباجيإو ةيوق ةقالع ززعتو ينبت فنعلا نع ةديعب لاعفأ ىلإ ةيندبلا
 نيدلاولا ةلماعم ةءاسإ ةيلامتحا للقت ةيباجيإلا ةيبرتلا نإ .لفطلاب
 .مهنيب ةقالعلا يوقتو اًيفطاع وأ اًيندب ًءاوس مهلافطأل

 ملاع يف لافطألا ةيبرت روطت نع اًشاقن ذختي يوعوتلا ريرقتلا اذه نإ
 يطعيو ةيباجيإلا ةيبرتلا يه ام نيبي هنإ .هل ةقالطنا ةطقنك ريغتم
 فيرعتلا متيس امك .ةيئاقتناو ةيداشرإو ةيملاع تاردابم نع ةماع ةرظن
 ةيبرتلا ىلع عجشت يتلا تاردابملا هجوت يتلا ةيساسألا ئدابملاب
 رايتخا يف لودلا هجوت تايصوتب ريرقتلا متتخيو .ةيباجيإلا
 يف لودلا براجت صوصخلا هجو ىلع ةنيبم ،ةيباجيإلا ةيبرتلا تاردابم
.قيطلبلا رحب ةقطنم

 ةيسيئرلا لئاسرلا

 :ةيلاتلا ةيساسألا لئاسرلا يهيجوتلا ريرقتلا اذه مدقي

 •  ةيندبلا ةبوقعلا ءاهنإل يوق يملعو يعامتجاو ينوناق هجوت دجوي
 نكمملا نم هنأ ملاعلا ءاحنأ عيمج يف مدقتلا انل حضوي .لافطألل
.مهكولسو نيدلاولا فقاوم رييغت

 •  ةيبرتل ةفلتخم جهانمل لماش حلطصم يه ةيباجيإلا ةيبرتلا نإ
 ةيبرتلا رقت .يندبلا باقعلا كلذ يف امب ،فنع نود لافطألا
 رثكأ اًقرط كانه نأو ،ةيبرتلا يف ةمهم دودحلاو ةينبلا نأب ةيباجيإلا
ًاررض لقأو ةيلاعف  .لافطألا ةيبرتل يندبلا باقعلا مادختسا نم 

 •  كلذ يف امب ،ةيباجيإلا ةيبرتلل ةفلتخملا جماربلا نم ددع كانه
 جماربلاو تامدخلا ريفوت قيرط نع معدلاو ةلماشلا ةيئاقولا تالمحلا
 تاداع رييغت ىلإ جماربلا هذه فدهت .ةيعامجلاو ةيدرفلا ةيميلعتلا
 .لافطألا دض يدسجلا فنعلا ءاهنإل نيدلاولا تافرصتو فقاومو
 نم ديدعلا فدهتستو ةفلتخم تايجهنمب جماربلا هذه نيعتست
 .ةفلتخم تاقايس يف مدختسُتو تائفلا

 •  مئاقلاو يكولسلا لمشت ،ةيباجيإلا ةيبرتلل ةفلتخم جهن دجوت
 ةيبرتلا جمارب فلتخم نم اًددع تمهلأ دق جهنلا هذه .قوقحلا ىلع
 "يئاقتنالا" معدلاو ،"ةلماشلا" ةياقولا تالمح اهيف امب ،ةيباجيإلا
 ةيعامجلاو ةيدرفلا ميلعتلا جماربو تامدخلا ميدقت لالخ نم
."ةيلالدلا"

 •  لافطأ ةيبرتل جيورتلل لمعلا لجأ نم ةيساسأ ئدابم ةسمخ دجوت
:لفطلا لوح ةروحمتمو ةلاعف ةيباجيإ

لفطلا قوقح •

رينتسملا ثحبلا  •

ةلدألاب معدلا  •

ةيلومشلا  •

يعامجلا لمعلا •

 •  ةئيبلل مئالملا جمانربلا رايتخا يف ةدعاسملل راطإ عضو مت
:ةيلاتلا تارابتعالا ىلع زكري وهف ،ةفدهتسملا ةعومجملاو

فادهألاو ضرغلا •

ئدابملا •

 جهنلا عون  •

جمانربلا عون  •

بيلاسألا  •

 ةلدألا  •

 دراوملا ريبدت  •

 ذيفنتلا  •

مييقتلا •

01

 حجانلا ذيفنتلل يسيئرلا ساسألا يه ةيباجيإلا ةيبرتلا نإ
.لافطألل ةيندبلا ةبوقعلا رظحل يلحملا ىوتسملا ىلع نيناوقلل

  ةمدقملا
ةيسيئرلا لئاسرلاو
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 اولمحتي نأ نود فنعلاب مهيدلاو مهبقاعي ام اًبلاغ لافطألا نأ خيراتلا لحارم ربع فرُع دقل
 مادختسا ءاهنإل يوق ينوناقو يعامتجاو يملع ساسأ دجويف ،مويلا امأ .لعفلا اذه بقاوع
 نكمملا نم هنأ ملاعلا ءاحنأ عيمج يف مدقتلا انل حضوي .لافطألا دض يندبلا فنعلا
.مهكولسو نيدلاولا فقاوم رييغت

 يف لافطألا ةيبرت
ريغتم ملاع

 ىلع اًزكترم لافطألا روظنمو عضو ناك ،ةفلتخملا خيراتلا لحارم يف
 لافطألل رظنُي ناكو .مهتيبرت ةيفيكو مهيدلاو نيبو مهنيب ةقالعلا
 .رابتعالا نيعب ةيدرفلا مهقوقح ذخؤت الو مهيدلاول ةيكلم مهنأ ىلع
 نم فنعب لافطألا بقاعُي نأ نكمي هنأب رارقإلا ىرج ،كلذل ةجيتنو
 .نيغلابلا لبق

 مادختسا ءاهنإل يوق ينوناقو يعامتجاو يملع ساسأ دجويف ،مويلا امأ
 لاكشأ عيمج نأ حوضو لكب ريشي ام وهو ،لافطألا دض يندبلا فنعلا
 فدهت ةيمانتم ةيملاع ةكرح دجوت .ةلوبقم ريغ لافطألا دض فنعلا
 ءانبل نيدلاولل معدلا ريفوت ةدايزلو نوناقلاب يندبلا فنعلا رظحل
 نم تاونق ةدع ربع مدقتلا اذه قيقحت مت .مهلافطأ عم ةيباجيإ ةقالع
 .ةينوناقلا تاحالصإلاو يعامتجالا لوحتلاو ثاحبألا اهنمض

 نيدلاولا نأ ةركفل ّدحت وهل قوقح باحصأ مهنأ ىلع لافطألاب فارتعالا نإ
 نيدلاولا لازي ال .امهلافطأ ىلع ةقلطم قوقح مهيدل وأ "ناكلمي"
 نكل ،لافطألا ةيمنتو ةئشنت يف سيئرلا رودلاب نوظحي نوبرملاو
 حلاص عم قفاوتي امب كلذ لعف يف مهتيلوؤسم ىلع ديدشتلا عم
.فنعلا نم ةيلاخ ةلوفط يف قحلا كلذ يف امب ،مهقوقحو لافطألا

 رثألاو لفطلا ةيمنت نأشب ةديدج فراعم يملعلا ثحبلا مدق دقل
 هجوت رّيغ دقلو ،هتيمنتو هتحص ىلع يندبلا باقعلل يبلسلا
 لفطلا تايناكمإ زيزعتو نيسحت ىلإ باقعلا نم ةيلعفلا ةيبرتلا
 ،يعامتجالا نامضلا كلذ يف امب ،يعامتجالا مدقتلا نإ 1. ةيمانتملا
 ةيعامتجا ةئيب ترفو دق ةماعلا ةحصلاو ،نيسنجلا نيب ةاواسملاو
ًالثم - قيرط نع هفاشتكاو لافطألا دض فنعلا يفالت اهيف نكمي  - 
 ريفوتو لافطألل يرودلا يحصلا صحفلاو ،ةدالولا دعبو لبق ام ةياعرلا
 .لفطلا ةيامحب ةينعملا تاهجلا لبق نم رسألل معدلا

 يمانت وه رخآلا يروحملا رمألا نإ :قوقح باحصأ مهتفصب لافطألا
 قحو هتمارك هلو قوقحلا لماك اًناسنإ هتفصب لفطلاب فارتعالا
 ةيلحملا نيناوقلا يف فنعلا لاكشأ لك نم ةيامحلاو ةكراشملا

1  Joan E. Durrant and Ashley Stewart-Tufescu, ‘What is “Discipline” in the Age of Children’s Rights?’ (2017) 25(2) Intl J Child Rts 360.
 قستت ةقيرطب يسردملا طابضنالا ةرادإ نامض" ـب فارطألا لودلا ىلع اًمازتلا ضرفت يتلا (2) 28 ةداملاو ؛ةنيهملا وأ ةيناسنإاللا وأ ةيساقلا ةبوقعلا وأ ةلماعملا بورض نم هريغو بيذعتلا رظحت يتلا 38 ةداملاو لفطلا قوقح ةيقافتا نم 19 ةداملا 2
ةيقافتالا هذه عم قفتي امبو ةيناسنإلا لفطلا ةمارك عم
.'ةنيهملا وأ ةيساقلا ةبوقعلا لاكشأ نم اهريغو ةيندبلا ةبوقعلا نم ةيامحلا يف لفطلا قح (2006) 8 مقر ماعلا قيلعتلا' ،لفطلا قوقح ةنجل 3
4  European Court of Human Rights, Tyrer v. UK, 1978, Campbell and Cosans v. UK, 1982; Y v. UK, 1992; Costello Roberts v. UK, 1993; A v. UK, 1998.
5  Tlapak and Others v. Germany (nos. 11308/16 and 11344/16) and Wetjen and Others v. Germany (nos. 68125/14 and 72204/14) https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Minors_ENG.pdf   
6  ECtHR, Philip Williamson and Others v. UK, 2000; application no. 55211/0.
 http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2014/074.aspو http://cidh.org/Ninez/CastigoCorporal2009/CastigoCorporal.1eng.htm  لاثملا ليبس ىلع رظنا 7
/http://www.endcorporalpunishment.org تاثيدحتلا ىلع عالطالل ينورتكلإلا ةيملاعلا ةردابملا عقوم رُز 8

 بيرقلا يملاعلا ينبتلا كلذ يف امب ،ةيلودلاو ةيميلقإلاو
 ممألا ةيقافتا نإ .(UNCRC) لفطلا قوقحل ةدحتملا ممألا ةيقافتال
 دض فنعلا لاكشأ لك حيرص لكشب مِّرحت لفطلا قوقحل ةدحتملا
 لاكشأ لك نأ تدكأ دق لفطلا قوقحل ةدحتملا ممألا ةنجل نإ 2.لافطألا
 نم ناك ولو لفطلا قوقح كهتني ،ًاطيسب ناك امهم ،يندبلا فنعلا
 3.لزنملا يف نيدلاولا لبق

 ىلع ىرخأ ناسنإ قوقح تائيهو ةيموكح ةيلود تامظنم ةدع قفتت
 تنلعأ ،ابوروأ يف .يندبلا باقعلا ةلأسم ءاهنإب ينوناق مازتلا دوجو
 ةبوقعلا رظح يف لشفلا نأ ةيعامتجالا قوقحلل ةيبوروألا ةنجللا
 يبوروألا يعامتجالا قاثيملا يف ءاضعألا لودلا بناج نم ةيندبلا
 تدمتعا ،كلذ ىلع ةوالع .حقنملا يعامتجالا قاثيملل كاهتنا وه
 عيمج نم نيلثمم مضت يتلا و ،ابوروأ سلجمل ةيناملربلا ةيعمجلا
 ابوروأ وعدت ةيصوت ،ةلود 47 اهددع غلابلا ءاضعألا لودلا يف تاناملربلا
."يندبلا باقعلا نم ةيلاخ ةقطنم" حبصت نأ ىلإ

 قوقحل ةيبوروألا ةمكحملا فرط نم ةيمهألا ةغلاب ماكحأ كانه تناك
 يندبلا باقعلا نأ ةمكحملا تدكأ دقو .يندبلا باقعلا نأشب ناسنإلا
 ةيقافتالا نم 3 ةداملل اكاهتنا لكشي ةسردملا وأ لزنملا يف لافطألل
 يف ةمكحملا تأر 4.نيهملا باقعلا عنمي يذلاو ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا
 عاديإل رربم وه رمتسملاو جهنمملا برضلل ضرعتلا نأ تالاحلا ضعب
 قحلاب عرذتلا زوجي ال هنأ اضيأ ةمكحملا تدكأ 5.ةياعرلا رود يف لافطألا
 ضفرل ججحك ينيدلا دقتعملا ةيرح قحو ةيرسألاو ةصاخلا ةايحلا يف
6.يندبلا باقعلا لاكشأ لك عنم

 ينوناق رظحل ناسنإلا قوقحل ةيكيرمألا نادلبلا ةنجل اضيأ تعد
 يتلا لودلا نم اديازتم اددع كانه نإف ،كلذ نع الضفو 7.يندبلا باقعلل
 ترظح ةلود 54 كانه ،نآلا ىتحو .يندبلا باقعلا لامعتسا اينوناق ترظح
 .ةرسألا تيب يف كلذ يف امب ،لافطألا دض يندبلا باقعلا عاونأ لك
8.لماكلا رظحلاب اهدهعت لقألا ىلع ىرخأ ةلود 56 تبرعأ
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 مادختسا يف ءابآلا رمتسي ،كلذ عم :يدسجلا باقعلل ءابآلا أجلي اذامل
 درجم فنعلا ءابآلا ربتعي امبر .مهئانبأ "ميلعت"ل يدسجلا باقعلا
 رعشي دق .مهيلع ةرطيسلاو مهئانبأ ميلعتل ةبسانمو ةيعيبط ةليسو
 تادقتعملاو فقاوملاب ،مهرثأت وأ ،كسمتلل مهاررطضاب ءابآلا ضعب
 ةيبرتلا بيلاسأ عم لهاستت يتلا ةخسارلا ةيفاقثلا تاسرامملاو
 ةريبك تايدحت نايحألا ضعب يف ةيوبألا ةياعرلا رود عضي .ةفينعلا
 ةجيتن نايحألا ضعب يف يدسجلا باقعلا نوكي نأ نكمي .ءابآلا مامأ
 تايدحتلا ةهجاوم ةيفيكب ةدودحملا ةفرعملاو بضغلاو رتوتلاو داهجإلل
 اضيأ همادختسا نوكي نأ نكمي .فينعلا ريغ كولسلاب ةبعصلا
 .رعاشملا نع ريبعتلا ىلع ةردقلا مدع وأ لصاوتلا تاراهم فعضل ةجيتن
 مهلاعفأ ريثأتب نيعاو ريغ تاهمألاو ءابآلا نوكي دق ،كلذل ةفاضإلاب
 .هومنو لفطلا ةحص ىلع فنعلل يبلسلا رثألا و ،لافطألا ىلع

 نم مغرلاب ،يدسجلا باقعلا مادختسا يف ءابآلا رارمتسا ةقيقح
 لدي امنإ ،لافطألا دض فنعلا ءاهنإل ةيباجيإلا تازفحملاو تاروطتلا
 ةهجاومل ةليدب جهنو تايجيتارتسا داجيإ يف نيدلاولا معد ةرورض ىلع
 .لافطألا ةيبرت يف مهتايدحت

 نم هنأ ملاعلا ءاحنأ عيمج يف لودلا نم ديدعلا ةبرجت انل تنيب دقل
 ساسأ كانه نوكي نأ بجي ، رمألا حاجنإل .يدرفلا كولسلا رييغت نكمملا
 راكفأ ميدقتلو ةمداقتملا تادقتعملاو فقاوملا رسكل ةيوق تاءارجإو
 وأ تاورث مهنأ لافطألا تاعمتجملا نم ديدعلا ربتعت .ةديدج تاسراممو
 ،تقولا رورم عم ،تاعمتجملا تدهش ."بيردتلا ةلحرم يف رابك صاخشأ"
 تاعمتجملاو رسألاو لافطألا عاضوأ يف عسوأ لكشب ةيرذج تارييغت
 يف رظنلا ديعأو ةيبرتلا بيلاسأ تروطت ،كلذل ةجيتنو .ةيلحملا
 ةفينع ريغ تايجيتارتساب نيدلاولا ديوزت متو طابضنالا موهفم
 .لافطألا ةيبرتل

 يف هقيقحت نكمي يذلا رييغتلا ىلع اًيجذومن اًلاثم ديوسلا ربتعت
 ةبوقعلل ينوناقلا رظحلل يعامتجالا معدلاو يعولا نم ٍلاع ىوتسم داجيإ
 ةيندبلا ةبوقعلا رظح ذنم ةيضاملا ةعبرألا دوقعلا ىدم ىلع .ةيندبلا
 اهلالخ نم رظنُي يتلا ةيفيكلا يف ظوحلم ريغت كانه ناك ديوسلا يف
 نم ديوسلا يف لافطألا ربتعُي .مهتلماعم متت فيكو لافطألل
 نم ررحتلا يف قلطم قح مهل نيذلا عمتجملا ءاضعأو قوقحلا باحصأ
 ةبسن تضفخنا .ةيندبلا ةبوقعلا كلذ يف امب ،فنعلا لاكشأ عيمج
9.ظوحلم لكشب نيدلاولا فرط نم ةيندبلا ةبوقعلا مادختسا

9 Jernbro, C. & Jansson, S.: Violence against children in Sweden 2016. The Children’s Welfare Foundation, Sweden, August 2017
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 ةيبرت يف ةفلتخملا جهنلل لماش حلطصم يه ةيباجيإلا ةيبرتلا
 ةفينعلا ريغ ةيبرتلل اهمعد يف ةكرتشم مساوق جهنلا هذهل .لافطألا
 .يدسجلا باقعلا نع داعتبالاو

 دودحلا ضرع يف لشفت ةيباجيإلا ةيبرتلا نأ داقتعا عئاشلا أطخلا نم
 ةعبتملا جهنلاف ،كلذ نم سكعلا ىلع لب .لفطلا ةيبرت يف ةينبلاو
 ،لافطألا ةيبرت يف دودحلاو ةينبلا ةيمهأ كردت ةيباجيإلا ةيبرتلا يف
ًاررض لقأو ةيلاعف رثكأ ىرخأ اًقرط كانه نأو  يندبلا باقعلا مادختسا نم 
.لافطألا ميلعتو ةيبرتل

 ماه ساسأ رجح ءانبألاو ءابآلا نيب ءاّنبلاو لدابتملا لصاوتلا ربتعي
 مهتامامتهاو مهتاردقو ءانبألا تايجاح ريغتت .ةيباجيإلا ةيبرتلا يف
 نأ نامض ةيباجيإلا ةيبرتلا مزلتست .مهجضنو مهومن عم مهتايدحتو
 لافطألل ةيومنتلا صئاصخلاو تايجاحلا عم فيكتيو يعاري لصاوتلا
 .ةناهم وأ اديدهت لصاوتلا لكشي نأ ادبأ يغبني ال .رامعألا فلتخم نم

ةيباجيإلا ةيبرتلا يف ةعبتملا جهُنلا 3.1

 نيمسق ىلإ نايحألا ضعب يف ةيباجيإلا ةيبرتلا جهُن فينصت نكمي
 ىلع مئاقلاوأ (ففخملا) يكولسلا ةيباجيإلا ةيبرتلا جهَن :نييسيئر
 10.(مراصلا) قوقحلا ساسأ

يكولسلا جهنلا 3.1.1

 تايرظنلا ىلع مئاق جهَن وه (ففخملا) يكولسلا ةيبرتلا جهَن
 معدلا قيرط نع لفطلا كولس ليكشت نكمي هنأب داقتعالاو ةيكولسلا
 ةقالع ءانبو ،ةفينعاللا تايجيتارتسالا ىلع جهَّنلا اذه عجشي .جئاتنلاو
 ميلعتو ،يباجيإلا لفطلا كولس معدو ،ءانبألاو ءابآلا نيب ةنيتم
.نيناوقلا نم ةعومجمب مازتلالا

قوقحلا ساسأ ىلع مئاقلا جهنلا 3.1.2

 نم مئاق جهن وه (مراصلا) قوقحلا ساسأ ىلع مئاقلا ةيبرتلا جهَن
 جهنلا اذه عجشي .لافطألاو رابكلا نيب ةقالعلل ناسنإلا قوقح روظنم

10  See for example George Holden, Andrew Grogan-Kaylor, Joan Durrant & Elizabeth Gershoff (2017) ‘Researchers Deserve a Better Critique: Response to Larzelere, Gunnoe, Roberts, and Ferguson’, 53(5) Marriage & Family Review, 465-490.
11  Joan Durrant and Ashley Stewart-Tufescu, ‘What is “Discipline” in the Age of Children’s Rights?’ (2017) 25(2) Intl J Child Rts 359-379.
12 Ibid.
13 George Holden, Andrew Grogan-Kaylor, Joan Durrant & Elizabeth Gershoff (2017) ‘Researchers Deserve a Better Critique: Response to Larzelere, Gunnoe, Roberts, and Ferguson’, 53(5) Marriage & Family Review, 465-490.

 هتفصب لفطلا مارتحا ىلعو فنعاللا ىلع ةمئاقلا تايجيتارتسالا
 معد ةيلمع اهنأ ىلع ةيبرتلا مهفُت .ملعتلا ىلع ارداق ائشان ادرف
 يف ةيادبلا ةطقن لثمتت 11.لفطلا ىدل مهفلاو ةفرعملل هيجوتو
 رود لثمتي .لفطلا يذؤتو فيختو نيهت يتلا لاعفألا لك فاقيإ
 مهروطت معدو ءانبألا داشرإل ةينبلاو نانحلا ريفوت يف نيدلاولا
 لافطألل صرفلا ريفوت اضيأ لمشيو 12.حاجنلا قيقحت يف مهتدعاسمو
 .مهومن لحارم نم ةلحرم لك يف مهسفنأ نع ريبعتلا لجأ نم

 يكولسلا جهنلا ءاوس ةيبرتلا جمارب يف ةعبتملا جهُّنلا ثاحبألا معدت
 نيجهنلا نيذه نيب يسيئرلا قرفلا .قوقحلا ساسأ ىلع مئاقلا جهنلا وأ
 زكرت امنيب ،لفطلا كولس ةرولب ىلع ددشت ةيكولسلا جماربلا نأ وه
 .مهروطت هيجوتو لافطألا داشرإ ىلع ةيقوقحلا جماربلا

 بيلاسأ ىلع (يقوقحلا وأ يكولسلا) دمتعملا جهنملا رايتخا رثؤيس
 يكولسلا جهَّنلا زكري دق .جمانربلا يف اهسيردت متيس يتلا ةيبرتلا
 ةفينع ريغ بقاوعو تاماعد عضوو دودحلا ضرف نيدلاولا ميلعت ىلع
 زكري دق .ءانبألاو ءابآلا نيب يوقلا طبارلا زيزعتو دعاوقلا ةفلاخم دنع
 فرعتلا يف نيدلاولا ةدعاسم ىلع قوقحلا ساسأ ىلع مئاقلا جهنلا
 عارصلاو لفطلا "فرصت ءوس" ءارو نمكت يتلا ةيئامنإلا بابسألا ىلع
 لحو ةينبلاو نانحلل نيدلاولا مادختسا ةيفيكو ،ءانبألاو ءابآلا نيب
 ةيبلتو عاضوألا ةبوعص ةجلاعم لجأ نم ديجلا لصاوتلاو لكاشملا
 لصاوتلا تاراهم ريوطت نوكي ام ابلاغ 13.لفطلل ةيئامنإلا تايجاحلا
.جماربلا نم نيعونلا الك يف ةمهملا بناوجلا نم نيدلاولا ىدل

ةيباجيإلا ةيبرتلا جمارب 3.2

 يف امب ،ةيباجيإلا ةيبرتلل ةفلتخملا جماربلا نم ددع كانه
 تامدخلا ريفوت قيرط نع معدلاو ةلماشلا ةيئاقولا تالمحلا كلذ
 ىلإ جماربلا هذه فدهت .ةيعامجلاو ةيدرفلا ةيميلعتلا جماربلاو
 دض يدسجلا فنعلا ءاهنإل نيدلاولا تافرصتو فقاومو تاداع رييغت
 فدهتستو ةفلتخم تايجهنمب جماربلا هذه نيعتست .لافطألا
 .ةفلتخم تاقايس يف مدختسُتو تائفلا نم ديدعلا

03

 كلذ يف امب ،فنع نود لافطألا ةيبرتل ةفلتخم جهانمل لماش حلطصم يه ةيباجيإلا ةيبرتلا نإ
 رثكأ اًقرط كانه نأو ،ةيبرتلا يف ةمهم دودحلاو ةينبلا نأب ةيباجيإلا ةيبرتلا رقت .يندبلا باقعلا
 ةيبرتلل ةفلتخم جهانم كانه .لافطألا ةيبرتل يندبلا باقعلا مادختسا نم ًاررض لقأو ةيلاعف
 ةيبرتلا جمارب نم اًددع تمهلأ دق يتلاو ،قوقحلا ىلع ةمئاقلاو ةيكولسلا كلذ يف امب ،ةيباجيإلا
 .ةفلتخملا ةيباجيإلا

ةيباجيإلا ةيبرتلا
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 ةريبك ةعومجم ةيباجيإلا ةيبرتلا عيجشتل ةيمارلا تاردابملا لمشت
 ميدقتو ةيئاقولا تالمحلا كلذ يف امب ،ةفلتخملا ةطشنألا نم
 نم لماشلا فدهلا .ةيعامجلاو ةيدرفلا ةيميلعتلا جماربلاو تامدخلا
 مهميلعتو نيدلاولا تافرصتو فقاومو تاداع رييغت وه ةطشنألا هذه
 ةيباقعلا ةيبرتلا نم لاقتنالا نم نكمتلل ةيباجيإلا ةيبرتلا قرط
 تايجهنملا نم ةريبك ةعومجم جماربلا هذه رفوت .ةيباجيإلا ةيبرتلل
 ةيبيردت تارودو ةماع ةيمالعإ تالمح ميظنت كلذ يف امب ،لئاسولاو
 تالخدتلاو ؛ةيباجيإلا ةيبرتلا تاراهم لوح تنرتنإلا ربع وأ ةرشابم
 نيب تالخدتلاو يعامتجالا لصاوتلا تاكبشب طبرلاو ةيجالعلا
.ةيلزنملا تارايزلاو نيضرمملاو نيدلاولا

 دقو ةفلتخم ةفدهتسم تائف ةيباجيإلا ةيبرتلا جماربل نوكي دق
 وأ ةلماش جماربك فَّنصُت نأ اهل نكميو ةفلتخم تايجهنم مدختست
14.نيددحم دارفأل ةهجوم وأ ةيئاقتنا

ةلماشلا ةياقولا جمارب 3.2.1

 ءابآلا مهيف نمب ،عسوأ قاطن ىلع تائف ةلماشلا جماربلا فدهتست
 .مهئانبأ دض فنعلاب قلعتملا رطخلا وأ مهتايفلخ نع رظنلا ضغب
 لقأ يندبلا باقعلا مادختسا حبصيل كولسلا رييغتل ابلاغ فدهت
 اهنإف ةلماشو ةيقابتسا اهنوكل .ةفدهتسملا ةئفلا يف الامتحا
 .نينيعم دارفأو تاعامج مصو بنجتت

ةلثمأ

 تالمحلاو ةماعلا ةيعوتلا ةلماشلا ةيملاعلا جماربلل ةلثمأ لمشت
 تاعمتجمل لوصولا يف ةلاعف ةفلكت لئاسو ربتعت يتلاو ةيمالعإلا
 ببسب درفلل افيلكت لقألا تالمحلا هذه نوكت ام ابلاغ .اهلمكأب
 15.قاطنلا عاستاو ةفاثكلا ضافخنا

 عقوم ،ةيمقر ةصنم ربع عيمجلل نيدلاولا معد مَّدقي ،جيورنلا يف
 ءاربخلا نم ةعومجم هروط يذلاو ،ينورتكلإلا عقوملا رفوي 16.ينورتكلإ
 ةريصق تاهويديفو ةيريكفت تاسراممو تاهيجوتو تامولعم ،ءابآلاو
 .نيدلاولا اههجاوي يتلا لكاشملا مظعم لوح ،ءارآلا قفاوت ىلإ دنتست
 ةوقك لمعيو "لفطلا ءامنل يلودلا جمانربلا" ىلإ ةصنملا هذه دنتست
 .تايدتنملا يف ةيمسرلا ريغ تاثداحملل ةنزاوم

 ددجلا ءابآلل ةيلزنملا تارايزلاك- ةلماشلا ةيئاقولا تاردابملا تبثت
 ليلقت يف اهتيلاعف -ةمظتنملا ةيحصلا ةبقارملاو نيضرمملا ءاقلو
 مارتحاو عامتسالل ءابآلا ليم ببسب ،لافطألا دض يدسجلا فنعلا
 لودلا ضعب رصتقت .ةيحصلا ةياعرلا ييئاصخأ نم ةمدقملا ةروشملا
 نأ ريغ ،"رطخلل نيضرعملا" ءابآلل ةيئاقولا جماربلا هذه هيجوت يف
 عسوأ ةحيرش ىلإ لصولل ةيلاعف رثكألا ةليسولا يه لماش جهن عابتا
 .مصولا نود ةلوليحلاو

 ةيئاقتنالاو ةلماشلا جماربلا ةيباجيإلا ةيبرتلا جمارب ضعب مدقت
 وهو ،"Triple P" جمانرب فلأتي ،لاثملا ليبس ىلع .ءاوس دح ىلع
 ةفاثك تالدعمب لخدتلل تايوتسم ةسمخ نم ،يكولس جمانرب
 ،ةيبرتلا لوح ةيوعوت تالمح ىلع لوألا ىوتسملا يوتحي .ةديازتم
 ةعوبطملا مالعإلا لئاسو مادختساب ةقسنم ةيمالعإ ةلمح لمشت
 ةكراشملا عيبطتو ةيبرتلا لكاشم لوح يعولا ءاكذإل ةينورتكلإلاو
 ىرخألا ةيباجيإلا ةيبرتلا جمارب رفوت 17.ةيباجيإلا ةيبرتلا جمارب يف
 جمدتو ،عمتجملا تائف عيمج عم لصاوتلل ةينورتكلإلا دراوملا
 ةيبرتلا تايجيتارتسا ميلعتو فقاوملا رييغت ىلع زيكرتلا نيب
18.ةيباجيإلا

 باقعلل نيدلاولا مادختسا نم دحلل " Joan Durrant"و "Shawna Lee "و "Elizabeth Gershoff " ـل دعاولا لخدتلا تايجيتارتسا يف اهيلإ راشملا (Mrazek & Haggerty ،1994 ) بطلا دهعم اهددح يتلا تالخدتلل ةثالثلا تايوتسملا ىلع فينصتلا اذه دمتعي 14
.مهلامهإو لافطألا ةلماعم ةءاسإ 71 (2017) يندبلا
15  Elizabeth Gershoff, Shawna Lee and Joan Durrant ‘Promising intervention strategies to reduce parents’ use of physical punishment’ (2017) 71 Child Abuse & Neglect.
16 https://www.bufdir.no/foreldrehverdag/ 
 World Health Organisation Regional Office in Europe and Nordic Council of Ministers p.18.  Compilation of Evidence Based Family Skills Training .2017 وينوي 2-1 ايفتال ،اجير ،تاعاطقلا نيب كرتشملا لمعلا ةيوقت :لافطألا ةلماعم ءوس نم ةياقولا لوح لمع ةشرو 17
Programmes, (UNODC) p.5.
18 UNODC, Compilation of Evidence Based Family Skills Training Programmes, p.19 (Strengthening Families Programme) and p.63 (Parenting Wisely)
19 http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/child/plh/en/ 
20 Neander, K. & Risholm Mothander, P. (2015): Trygghetscirkeln för ett reflekterande föräldraskap. COS-P i Sverige - kunskapsspridning och prövning av ett psykoedukativt föräldraprogram. An English version of the study has been published in Risholm Mothander, P., Furmark, C., & 
Neander, K. Adding “Circle of Security – Parenting” to treatment as usual in three Swedish infant mental health clinics Effects on parents’ internal representations and quality of parent-infant interaction. Scandinavian Journal of Psychology, December 2017.
21  Elizabeth Gershoff, Shawna Lee and Joan Durrant ‘Promising intervention strategies to reduce parents’ use of physical punishment’ (2017) 71 Child Abuse & Neglect 3-5.

ةيئاقتنالا جماربلا 3.2.2

 اميس الو ،يلاهألا نم ةددحم تاعومجم ةيئاقتنالا جماربلا فدهتستو
 زكرتو .يندبلا باقعلا ىلإ ءوجللا رطاخم اهيدل دادزت يتلا تاعومجملا
 ةراضلا راثآلا لوح نيدلاولا فيقثت ىلع ةداع ةيئاقتنالا جماربلا
 .ةفينع ريغو ةليدب ةيدلاو تايجيتارتسا ميلعتو يندبلا باقعلل

 .ةلدألا ىلع ةمئاقلا ةيئاقتنالا ةيباجيإلا ةيبرتلا جمارب نم ددع كانه
 تاعومجملا وأ دارفألل اًفادهتساو اًزيكرت رثكأ جماربلا هذه نأل اًرظنو
 نمو .ةماعلا جماربلا نم ةفلكت رثكأ نوكت ام اًبلاغ اهنإف ، ةريغصلا
 نيدلاولا فيقثتل ًافادهتسا رثكأ دهج ريفوت اهنكمي ، ىرخأ ةيحان
 .اهتسراممو اهيلع بيردتلاو يندبلا باقعلا لئادب ىلع مهميلعتو
 ثيح نم ةيلاعف رثكأ ةعومجملا ىلع دمتعت يتلا جماربلا ربتعت
 لصاوتل ةفاضم ةميق اهلو ، ةيدرفلا جماربلاب ةنراقم ةفلكتلا
 .نارقألا معد ديلوت امبرو ، نيدلاولا

ةلثمأ

 لجأ نم ةمومألاو ةوبألا ةيئاقتنالا ةيبرتلا جمارب ةلثمأ لمشتو
 يف قوقحلا ىلع مئاقلا يباجيإلا طابضنالاو ، (PLH) ةايحلا ىدم ةحصلا
 ةرئادو (ICDP) لفطلا ةيمنتل يلودلا جمانربلاو ، (PDEP) ةيمويلا ةياعرلا
 .(COS) نمألا

 جمارب ةثالث نم (PLH) ةايحلا ىدم ةحصلا لجأ نم ةمومألاو ةوبألا نوكتي
 جمانرب نأ تامييقتلا تدجو دقو .ةفلتخم ةيرمع تائف فدهتست
 يف ةيباجيإ جئاتن نع رفسي نأ نكمي ةحصلا لجأ نم ةمومألاو ةوبألا
 (ICDP) لفطلا ةيمنتل يلودلا جمانربلا 19.لافطألا هافرو نيدلاولا كولس
 ىلإ فدهيو .راوحلاو ةيطارقميدلا ميهافم ىلع موقي يعامج جمانرب وه
 تاراهم زيزعتو ةيلقعلا ةحصلا لكاشم عنمو ةيباجيإلا ةيمنتلا زيزعت
 ،ةعومجملا ىلع مئاق جمانرب اًضيأ يه (COS) نمألا ةرئاد نإ .نيدلاولا
 ميظنتلاو طابترالا ززعي وهو .لفطلا ومنو قلعتلا تايرظن ىلع دمتعي
 يف COS جمانرب تامييقت ترهظأ دقو .ةيعامتجالا ةءافكلاو يتاذلا
 نيدلاولا نيب تاقالعلا نيسحتو نيدلاولا داهجإ يف اًضافخنا ديوسلا
 20.لفطلاو

ةددحملا جماربلا 3.2.3

 وأ فنعلا نم خيرات مهيدل تاهمأو ءابآ ةددحملا جماربلا فدهتستو
 ىلع ةداع ةددحملا جماربلا زكرت .فنعلا رطخ ديازت نم قلق لكشتي
 نيدلاولا نيب ةيباجيإلا تاقالعلا زيزعتل ةيوبرتلا تاراهملا ءانب
 تايجيتارتسا نم اهريغو يندبلا باقعلا مادختسا نم دحلاو لفطلاو
  .ةيساقلا ةيبرتلا

 ضعب يف وأ ، تاعومجم يف نيدلاولل ةددحملا جماربلا ميدقت متي
 ةيئاقتنالا جماربلا نإف ، يلاتلابو .يدرف لكشب نيدلاو ىلإ نايحألا
 جماربلا نم رثكأ اهتفلكتو لوطأ اًتقو قرغتست ، كلذ لثم اهلثم ،
 اًخيرات نيدلاولل اهيف نوكي يتلا تالاحلا يفف ، كلذ عمو .ةلماشلا
 يه ةفدهتسملا تالخدتلا نوكت دق ، فنعلا ىلإ رمتسملا ءوجللا يف
 جماربلا هذه لثم نأ تاساردلا رهظتو .ةءاسإلل دح عضول ةديحولا ةقيرطلا
 لبق نم مهلافطأ دض فنعلا اومدختسا نيذلا نيدلاولا دعاست نأ نكمي
 21.يندبلا باقعلا مادختسا نم دحلا يف
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ةلثمأ

 ةلهذملا تاونسلا جمانرب ةددحملا جماربلا ىلع ةلثمألا نمضتت
 .لفطلاو نيدلاولا لعافت جالعو (NPP) ءانبألا ةياعر جمانربو

 دحلاو عنم ىلإ ، يعامج جمانرب وهو ، ةلهذملا تاونسلا جمانرب فدهي
 ةيمنتلا زيزعتو لافطألا نيب يناودعلاو يبيرختلا كولسلا نم
 تاراهم نيدلاولا ميلعت متي .ةيميداكألاو ةيفطاعلاو ةيعامتجالا
 ةرادإو ، ةيباجيإلا ةمومألاو ةوبألاو طابضنالا كلذ يف امب ، ةديدج
 جمانرب نأ ىلإ ثوحبلا تلصوت دقو 22.لافطألل هجوملا بعللاو داهجإلا
 اذهو ، يندبلا باقعلا ضافخنا ىلإ يدؤي نأ نكمي ةلهذملا تاونسلا
 يبيرختلا كولسلا ةجلاعم يف جماربلا حاجنل يساسأ لماع هرودب
 ملاعلا ءاحنأ عيمج يف جمانربلا مدختسا دقو .لافطألا ىدل يناودعلاو
 نيبت دقو ، ديوسلاو جيورنلاو اينوتسإو كرامندلا يف كلذ يف امب ،
 ةيعامتجالا تاعومجملاو ةفلتخملا تافاقثلا نم ديدعلا عم لمعي هنأ
23.ةيداصتقالاو

 ءانب ىلع زكريو ةرسألا ىلع زكري جمانرب وه (NPP) ءانبألا ةياعر جمانرب
 فدهيو .مهلامهإو لافطألا ةلماعم ةءاسإ عنمو نيدلاولا تاراهم "ةياعر"
 ءازإ فقاوملاو يندبلا باقعلا نع نيدلاولا تاروصت رييغت ىلإ جمانربلا
 لوبقلا ليلقت ىلإ ىدأ دق NPP جمانرب نأ ثاحبألا ترهظأ دقو .همادختسا
 ام ابلاغ فقوملا نأ ثيح ، ةمهم ةيادب ةطقن هذه .يندبلا باقعلا ىلع
 باقعلا مدختسي نيدلاولا دحأ ناك اذإ ام ديدحت يف امساح الماع نوكي
 24.ال مأ يندبلا

 ةيعون نيسحت ىلع لفطلاو نيدلاولا نيب كرتشملا جالعلا زكري
 لثم ، ةيبلسلا طامنألا رييغتو لفطلاو نيدلاولا نيب تاقالعلا
 فلأتي وهو .لفطلاو دلاولا نيب لعافتلا يف ، يندبلا باقعلا مادختسا
 ةصاخلا ةيبرتلا تاراهم ميلعتل رومألا ءايلوأ نيب ةفثكم تاسلج نم
 يف امب ، مهلافطأ عم ةنمآو ةيعار ةقالع ءانب ىلع مهدعاستس يتلا
 ومنلا زيزعتل ةقيرط ملعت اهنأ امك .ةفينعلا ريغ لافطألا ةيبرت كلذ
 ترهظأ دقو .يناودعلا وأ يبلسلا كولسلا طابحإو لفطلل يعامتجالا
 قبس نيذلا نيدلاولا دعاسي نأ نكمي جالعلا نم عونلا اذه نأ تاساردلا
 25.فنعلا مادختسا نم دحلل يندبلا باقعلا مادختسا مهل

22 Compilation of Evidence Based Family Skills Training Programmes, p.13.
23  Elizabeth Gershoff, Shawna Lee and Joan Durrant ‘Promising intervention strategies to reduce parents’ use of physical punishment’ (2017) 71 Child Abuse & Neglect 3. 
24 Ibid.
25 Ibid.
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 ىلع زكري يذلا لاعفلا لمعلا ززعت نأ يغبني ةيساسأ ئدابم ةسمخ كانه
 ثوحبلاو ، لافطألا قوقح :ةيباجيإلا ةيبرتلا زيزعت لجأ نم لفطلا
 .يعامجلا لمعلاو ، ةيلومشلاو ، ةدنتسملا ةلدألاو ، ةرينتسملا

 لافطألا’ قوقح 4.1

 ةردابم مييقتو ذيفنتو ميمصت لفطلا قوقح معدت نأ يغبنيو
 .ةيباجيإلا ةيبرتلا

 رظنلا ةيفيكب اًقيثو اًطابترا لافطألا ةلماعم ةقيرط طبترت
ًارود بعلت نأ ةيباجيإلا ةيبرتلا جماربل نكمي .مهيلإ  يف ًاماه 
 متي ىتح فقاوملا رييغت عيجشتو لافطألا قوقحب نيدلاولا مالعإ
 ةيناسنإلا مهقوقحب ةلماك ةيرشب تانئاكك لافطألاب فارتعالا
 ةوبألا تايجيتارتسا ينبت يف نيدلاولا ةدعاسم اهنكميو .ةصاخلا
 ةماركلاو ةيندبلا ةمالسلا يف لفطلا قح قحتو مرتحت يتلا ةمومألاو
ًارود بعلت نأ نكمي ، وحنلا اذه ىلعو .ةكراشملاو ةيناسنإلا  يف ًاماه 
 قوقح تامازتلا ذيفنت يف يباجيإ رود بعل نم نيدلاولا نيكمت
 .يندبلا باقعلا رظحت يتلا ةينطولا تاعيرشتلا كلذ يف امب ، لفطلا

 ةيامحب لافطألا عتمتي نأ يغبني هنأ ، ىرخأ رومأ نمض ، ينعي اذهو
 مهرابتعاب ، يندبلا باقعلا كلذ يف امب ، فنعلا دض ةيواستم
 دض ةيامحلا نأ ةظحالم ًاضيأ مهملا نمو .نوناقلا بجومب نيغلاب
 لمشت يهف .ةباصإلا عنم وأ لافطألا حاورأ ذاقنإ ىلع رصتقت ال فنعلا
 يسفنلاو يونعملاو يحورلاو يلقعلاو يندبلا ومنلا نامضب مازتلالا
 ىلع ينطولاو يميلقإلاو يلودلا نوناقلا صني .لافطألل يعامتجالاو
 مهلافطأ ةئشنت يف اًيساسأ اًرود نوبعلي ةياعرلا يمدقمو نيدلاولا نأ
 وأ مهلافطأ "ناكلتمي" نيدلاولا نأ اذه ينعي ال ، كلذ عمو .مهومنو

.18و UNCRC  5 تالاقم رظنا .لفطلل ىلضُفلا حلاصملا عم ىشامتي امب ةيلوؤسملا هذه متت نأ بجي نكلو ،لافطألا نع ةيساسألا ةيلوئسملا نيدلاولل نأب ةدحتملا ممألل ةعباتلا لفطلا قوقح ةنجلو لفطلا قوقح ةيقافتا نم لك رقت 26
27  Joan E. Durrant and Ashley Stewart-Tufescu, ‘What is “Discipline” in the Age of Children’s Rights?’ (2017) 25(2) Intl J Child Rts 360.
28 https://www.coe.int/en/web/children/corporal-punishment 
29  Recommendation Rec(2006)19 of the Committee of Ministers to member states on policy to support positive parenting https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d6dda
 https://www.coe.int/en/web/children/corporal-punishment لاثملا ليبس ىلع رظنا 30

 نيعتي ، كلذ نم ًالدبو .مهقوقح كهتنت ةقيرطب مهتلماعم امهنكمي
 كلذ يف امب ، امهلافطأ قوقح مارتحا نامض يف ةدعاسملا نيدلاولا ىلع
 26.ةكراشملاو فنعلا نم ةيامحلاو يحصلا ومنلاو ءاقبلا يف قحلا

 ئدابملاب ةهّجوم ةيباجيإلا ةيبرتلا تاردابم نوكت نأ يغبني ، كلذل
 تاردقلا روطتو لفطلا ةمارك مارتحاو فنعاللا كلذ يف امب ةيساسألا
 دوهج لذب ًاضيأ يغبنيو 27.ةكراشملا يف لافطألا قح لجأ نم درفتلاو
ًامارتحا لفطلا قوقحل جماربلا مارتحا نامضل ةصاخ ًالماك   يف امب ، 
 طيطخت يف ىلضفلا لفطلا حلاصمل لوألا رابتعالا ءاليإ كلذ
 .ةيباجيإلا ةيبرتلا جمارب مييقتو ذيفنتو

ةلثمأ

 اهقلطأ يتلا "تاعفصلا دض كدي عفرا" ةلمح كلذ ىلع ةلثمألا نمو
 ةيبرتلا جمانرب يف يباجيإلا يبيدأتلا جمانربلاو ابوروأ سلجم
 .(PDEP) ةيمويلا

 داوم "تاعفصلا دض كدي عفرا" ابوروأ سلجم ةلمح تمدق ، ابوروأ يف
 ىلع ينوناق رظح رادصإل ةينطولا تالمحلل تاغل ةدعب ةرفوتم تاودأو
 ىلع مئاق يوق جهن هلو 28.ةيباجيإلا ةيبرتلا زيزعتو يندبلا باقعلا
 مارتحا يف لفطلا قوقحل اكاهتنا يندبلا باقعلا ربتعيو ، قوقحلا
 نم ددع قالطإ ىلإ ةلمحلا تعفد .ةيندبلا هتمالسو ناسنإلا ةمارك
 .ابوروأ ءاحنأ عيمج يف ةيموقلا تالمحلا

 ةيبرتلا معدل ةسايس نأشب ةيصوت ًاضيأ ابوروأ سلجم دمتعاو
 ينبت يف نيدلاولا معدل داوملا نم ةلسلسب ةبوحصم 29 ةيباجيإلا
 يغبني هنأ ىلع ةيصوتلا صنتو 30.ةفينعلا ريغ ةياعرلا تايجيتارتسا
 لماعيو فرتعي ، "قوقحلا ىلع اًمئاق" اًجهن نيدلاولل معد لك دمتعي نأ
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 ززعٌيو .ةيباجيإلا ةيبرتلا زيزعتل لفطلا لوح روحمتملاو لاعفلا لمعلل ةيسيئر ئدابم ةسمخ كانه
 نأ نم دكأتيو .لمعلا لك زكرم يف لافطألا عضو نمضيو لافطألا قوقح رابتعالا يف ئدابملا هذه ذخأ
 اًضيأ نمضي  .لافطألاو نيدلاولا ىلع يندبلا باقعلا ريثأت ىلع ليلدلاو ثحبلاب ةموعدم جماربلا
 يف ةلعافلا تاهجلا نم ةعومجم كارشإ ،ةعساو ةفدهتسم ةعومجم ىلع لمتشي يذلا لماشلا جهنملا
 .ةعونتملا ةطشنألا ذيفنت

 ةيبرتلا تاردابم ئدابم
ةيباجيإلا



ت
بر

ي
 ة

لا
طأ

ف
لا

م 
 ن

جأ
 ل

ط
ف

لو
 ة

اخ
يل

 ة
م

 ن
لا

نع
ف

15

 تابجاولاو قوقحلا باحصأ نم مهفصوب ءاوس دح ىلع نيدلاولاو لافطألا
 قوقحل ةدحتملا ممألا ةيقافتا يف هيلع صوصنملا جهنلا دكؤيو ،
 .لفطلا

 جمانرب ىلع لاثم وه (PDEP) ةيمويلا ةياعرلا يف يباجيإلا طابضنالا
 .تاهمألاو ءابآلا نم تاعومجمل مدقملا قوقحلا ىلع مئاقلا ةيبرتلا
 تاعازنلا ءارو نمكت يتلا بابسألل نيدلاولا مهف ليوحت ىلع زكريو
 لافطألا قوقح مهف ىلع مهتدعاسم ؛ لفطلاو نيدلاولا نيب ةيجذومنلا
 نع تامولعمب مهديوزت ؛ مهملعت يف ةكراشملاو ةماركلاو ةيامحلا يف
 ؛ ةقهارملا ىلإ ةلوفطلا نم يغامدلاو يعامتجالاو يفطاعلا لفطلا روطت
 مييقت دجو 31.يباقعلا ريغ تالكشملا لحل راطإ ذيفنت يف مهبيردتو
 نوكيس PDEP نأ نودقتعي تاهمألاو ءابآلا مظعم نأ ةلود 13 يف جمانربلل
 مهمعديس هنأو ، مهلافطأ عم مهتاقالعو مهتياعر ىلع يباجيإ ريثأت هل
 32.اًيندب لقأ باقع مادختسال

 يف لفطلا قوقح جهن عابتا يف ةيساسألا رصانعلا دحأ لثمتي
 نأ بجي .لافطألاو نيغلابلا نم لك يعوو تاردق ريوطت ىلع زيكرتلا
 لافطألا ميلعت نم نيدلاولا ةيباجيإلا لافطألا ةيبرت جمارب نكمت
 هذه نوكت نأ نكمي .حاجنلاو ومنلاو ملعتلا ىلع لفطلا دعاست قرطب
ًارصنع جماربلا  الك لمشت يتلا ،عسوألا تالخدتلا يف اًدحاو اًفده وأ 
 نيب كرتشملا يفرعملا يكولسلا جالعلا لثم ،لافطألاو نيدلاولا نم
 لافطألل ةيدسجلا ةءاسإلا رطخل ةضرعملا تالئاعلل لفطلاو نيدلاولا
(CPC-CBT).33

 رينتسملا ثحبلا 4.2

 ةوبألا ةلاسر ميمصت معدي نأ ثحبلا ىلع مئاقلا جهنلل يغبني
 .نيدلاولل ةيباجيإلا ةمومألاو

 جمارب دمتعت نأ مهملا نم ، ةبسانمو ةمئالم تالخدت دوجو نامضل
 طيطختو ميهافملا عضو يف ثاحبألا ىلع ةيباجيإلا ةيبرتلا
 ىلع ةمومألاو ةوبألا ريثأت ةلصلا تاذ ثوحبلا لمشتو .جمانربلا
 نيدلاولا هافرو لفطلا ةيمنت ىلع يندبلا باقعلا ريثأتو لافطألا
 .لفطلاو دلاولا نيب ةقالعلاو لفطلاو

 جئاتنب طبتري يندبلا باقعلا نأ ىلع ةيمانتمو ةيوق ةلدأ كانه
 يحصلاو يعامتجالاو يفطاعلاو يفرعملاو يبصعلا روطتلل ةيبلس
 فلتخم يف ةهباشتم لافطألل ةبسنلاب جئاتنلا نأو ، لافطألل
 34.ةيفارغجلاو ةيعامتجالاو ةيرسألا تاقايسلا

 ةدايزو يندبلا باقعلا نيب ةقالع دوجو تاساردلا نم ريبك ددع دجو دقو
 امب ةيلقعلا ةحصلا لكاشمو ، عمتجملل يداعملا كولسلاو ناودعلا
 ةردقلا فعضو ، تاذلا ريدقت ضافخناو ، قلقلاو بائتكالا كلذ يف
 نم ةئشانلا جئاتنلا ريشت .فعضألا ةيميداكألا تازاجنإلاو ةيفرعملا
 عقاولا يف رّيغي دق يندبلا باقعلا نأ ىلإ يبصعلا ريوصتلا تاسارد
 ةضرع رثكأ لافطألا لعجت رومأ ةلمج يفو غامدلا يف ةفيظولاو ةينبلا
 35.لوحكلاو تاردخملا ىلع نامدإلل

 .نيدلاولا ىلع يبلس ريثأت هل يندبلا باقعلا نأ اًضيأ ثحبلا دجو دقل
 بعصلا نم لعجيو ءانبألاو نيدلاولا نيب ةقالعلا رمدي نأ هنكمي
 رعاشم قلخي نأ يندبلا باقعلل نكمي . ةيبرتلا يف ءانب جهنم دامتعا
 هنأ اًضيأ ثحبلا رهظُي .فنعلا دعاصتو دايدزا ىلإ ىدؤيو بنذلاو قلقلا
 فنعلا دعاصت رطخ داز املك  ،يندبلا باقعلل لافطألا ضرعت املك
 36.مهيدلاو نم يدسجلا ءاذيإلاو

 قوقحو ،ةماعلا ةيحصلاو ،ةيبطلاو ،ةيميداكألا تامظنملا نم ةلاسرلا نإ

31 https://resourcecentre.savethechildren.net/node/7509/pdf/pdep_2016_4th_edition.pdf 
32  Elizabeth Gershoff, Shawna Lee and Joan Durrant ‘Promising intervention strategies to reduce parents’ use of physical punishment’ (2017) 71 Child Abuse & Neglect 7.
33  Johanna Thulin and Cecilia Kjellgren (2017) Treatment in Barnahus: Implementing Combined Treatment for Children and Parents in Physical Abuse Cases https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-58388-4_4
34  Elizabeth Gershoff and Andrew Grogan-Kaylor, ‘Spanking and child outcomes: Old controversies and new meta-analyses’ (2016) 30(4) J Fam Psychol 453-69. 
35  Joan Durrant and Ron Ensom ‘Twenty-Five Years of Physical Punishment Research: What Have We Learned?’ (2017) 28(1) J Korean Acad Child Adolesc Psychiatry 20-24. 
36 Ibid.
37 https://theconversation.com/hard-evidence-spanking-could-lead-to-health-problems-antisocial-behavior-58566
38 George Holden, Andrew Grogan-Kaylor, Joan Durrant & Elizabeth Gershoff (2017) ‘Researchers Deserve a Better Critique: Response to Larzelere, Gunnoe, Roberts, and Ferguson’, 53(5) Marriage & Family Review, 465-490.
39  Ruth Gilbert et al, ‘Child maltreatment: variation in trends and policies in six developed countries’ (2012) 379(9817) The Lancet 758-77.
40 Non-violent childhoods: Moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region, National Consultation Report Estonia (2017).
41  Frances Gardner, ‘Parenting Interventions: How well do they transport from one country to another?’  (2017) 10 Innocenti Research Brief. 

 اًراض نوكي نأ لمتحملا نمو لاعف ريغ برضلا":اهسفن ىهو ةدحاو ناسنإلا
37".لافطألاب

ةلدألا معد 4.3

 معدب ةلدألاب موعدم وأ ةلدألا ساسأ ىلع مئاق جهنم موقي نأ يغبني
 ةفاضإ .ةيباجيإلا نيدلاولا ةردابم مييقتو ذيفنتو ،ميمصت
 نيدلاولا ةردابم يف مييقتلا نيمضت متي نأ يغبني ،كلذ ىلإ
.ةيباجيإلا

 ثحبل ةلدألا ساسأ ىلع ةمئاقلا ةيباجيإلا نيدلاولا جمارب تعضخ دقل
 نمآ جمانربلا نأو ةوجرملا جئاتنلا قيقحت ةيناكمإ نامضل ريبك
 سايقل ةفلتخم تايجهنم مدختسُت .ةدوشنملا ةعومجملل ديفمو
 ريغو (RCT) ةيئاوشعلا مكحتلا براجت كلذ يف امب ،جماربلا ريثأت
 .ةيئاوشعلا

 ماهو لاعف يكولسلا جهنملا نأ ىلع لماشو ىوق ليلد كانه ؟جهنم يأ
 روطت ىلع اًيباجيإ اًريثأت ثحبلا رهظي .ءانبألاو نيدلاولا نم اًلك هافرل
 ىطاعت رطخو فنعلا ليلقت كلذ يف امب ،ةيلقعلا هتحصو لفطلا
 .تاردخملاو لوحكلا

 ديزملا ىلإ ةجاح كانهو اًيبسن ديدج قوقحلا ساسأ ىلع مئاقلا جهنملا نإ
 ةثيدحلا تاساردلا ترهظأ دقلف ،كلذ عمو .هتيلاعف لوح ثحبلا نم
 كولس ىلع قوقحلا ساسأ ىلع ةمئاقلا جماربلل يباجيإلا ريثأتلا
 نم رومألا ءايلوأ ةيبلغأ نأ تدجو ،ةلود 13 تلمش ةسارد يف .نيدلاولا
 مئاق جمانرب يف اوكراش نيذلا ةفلتخم ةيداصتقاو ةيعامتجا تايفلخ
 لضفأ لصاوت ،مهلافطأ روطت مهف ىلع مهدعاس هنأ قوقحلا ساسأ ىلع
 مهبضغ يف مكحتلا ،لضفأ لكشب مهلافطأ رعاشم مهف ،مهلافطأ عم
 .مهلافطأ عم لضفأ تاقالع ءانبو

 مئاقلا جهنملا نأ نيجهنملل ةنراقملا ةيلاعفلا لوح تاساردلا ريشت
 ىوقأ تاقالع ءانب ثيح نم لضفأ جئاتن ىلإ ىدؤي دق ةلدألا ساسأ ىلع
38.يوبألا داهجإلا ليلقتو لفطلاو نيدلاولا نيب

 نيب عماجلا ،ةماعلا ةحصلا جهنم نأ ثحبلا حرتقي ؟جمانرب يأ
 ىرخألا عاونألا نم ًةيلاعف رثكأ رهظي ةهجوملاو ةلماشلا تالخدتلا
 نأ ددحم جمانرب ذيفنت تامييقت رهظت ،اينوتسإ ىف 39.تالخدتلل
 ىف ةجمدم تناك اذإ ىنعم تاذ طقف نوكت ةيباجيإلا ةيبرتلا جمارب
 .تالئاعلل ةيعامتجالا تامدخلل عسوأ ماظن

 ةيبرتلا جمارب نم ريثك لقن نكمي هنأ رهظ دقل ؟لقنلل لباق وه له
 تافاقث كانه نوكت امدنع ىتح ،ةفلتخم لود ىلإ ةدوجوملا ةيباجيإلا
 اذه لمعي .ةفلتخم ةيداصتقاو ةيعامتجاو ةينوناق تاقايسو ةفلتخم
 قيثوتو بيردت ماظن هيدلو اًخسار لخدتلا نوكي امدنع لضفأ لكشب
 اينوتسإ يف ةلهذملا تاونسلا جمانرب ريثأتل مييقت رهظأ .حضاو
 40.جمانربلل ةيوناث تاليدعت عم ةرمتسمو ةماه ،سايقلل ةلباق جئاتن

ًاعاونأ ةفلتخم لود ربتخت دق  ىنبت يف تايدحتلا نم ةفلتخم 
 فييكت مت ول هنأ ثحبلا رهظي .يفاقثلا مهقايس ىلع ةدمتعم جمارب
 ىلع تالئاعلا عيجشت ىلع دعاسي هنإف ،ةددحم ةفاقث عم جماربلا
 جاتحت تالخدتلا نأ ىلع ليلد كانه نأ ودبي ال ،كلذ عمو .ةكراشملا
 صلختسا دقل .ةفلتخم لود ىلإ اهلقن متي امدنع لماش فيكت
 ةيساسألا ئدابملا نأ اًدج حجارلا نم هنأب لئاقلا جاتنتسالا نوثحابلا
 نم لفطلاو دلاولا نيب تاقالع ءانب لثم ةيباجيإلا نيدلاولا جهانمل
 41.تافاقثلا ربع ةيملاع نوكت ،يباجيإلا هابتنالاو بعللا لالخ
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 ناهربلا ىلع ةمئاق ، ةدوجوم جمارب ىنبت اًحاجن رثكأ نوكي دق ،كلذل
 ةداملا ةمجرت درفلل نكمي .رفصلا نم ديدج جمانرب ريوطت نم رثكأ
 ،كلذ عمو .ةيلحم ةنايدو ةفاقث لثمتل اهفييكتو ،ةيلحم تاغل ىلإ
 نوكت الأ جمانربلا قايسو بيكرت ىلع أرطت يتلا تارييغتلل يغبني
 يتلا ةيسيئرلا تانوكملا ضعب هوشت وأ ليزت دق اهنأل ىدملا ةديعب
 42.نهربُم ريثأت اهل

 بجي ىتلا جماربلا ديدحت دنع ؟ةفلكتلا ثيح نم لاعف وه له
 نم اهتيلاعف ىلع ليلد يف ريكفتلا مهملا نم نوكي دق ،اهرايتخا
 ،ةفلكتلا ةظهاب ةيباجيإلا نيدلاولا جمارب نم ريثك .ةفلكتلا ثيح
 نوكي امدنع .نييراجت ،نيفرتحم نيبردم ىلع ةنمضتملا اًديدحت
 ةدوجلا نامض ماظن نم أزجتي ال اًءزج لقتسملا مييقتلاو ثحبلا
 رارقلا يعناص ىلع لهسلا نم هنإف ،نيدلاولل ةبسنلاب لخدتلل
 يف ققحتت نأ عقوتت نأ نكمي يتلا مويلا تارامثتسا ةيهام زاربإ
.لبقتسملا

 يف ةياعرلا معد تالخدت نأ ديوسلا يف فيلاكتلا ةيلاعف ليلحت رهظأ
 لالخ هسفن نع عفدي حبرم رامثتسا يه ةراتخم ةيدلاو معد جمارب ةروص
 لباقملا يف نينورك طسوتم رمثتسُم يديوس انورك لك ىطعي .ماع
 دئاوفلل ةبساح ةلآ ءاشنإ مت ،ادنلوه يف .نيماع ىلإ ماع نم ةرتف لالخ
 43.ةرينتسملا تارارقلا معدل ةيلحملا تاطلسلل فيلاكتلاو

تامييقتلا دودح

 ةيباجيإلا نيدلاولا جهنو جمارب تامييقت نأ ظحالن نأ مهملا نم هنإ
 هنأ اذه ىنعي .لفطلا قوقح وأ لفطلا روظنم نم ةرورضلاب صحفُت ال
 روظنم نم وأ دلاولا روظنم نم لاعف اًجمانرب نأ ثحبلا رهظي ول ىتح
 اًيكيتاموتوأ ىنعي ال اذه نإف ،لفطلا ىف "يبيرختلا كولسلا "ليلقت
 نع لافطألا رعاشم رابتعالا نيعب ذخأي وأ لافطألا قوقحل ساسح هنأ
 عمسُي هنوك روعش ،ةقثلا ،لفطلا روظنم نم ةقالعلا ةحصو ،مهيدلاو
 وأ لفطلا روظنم نم جمارب لوح ثوحبلا نم ديزملا ءارجإ مزلي ."ةيدرفلا"و
 ةيباجيإلا نيدلاولا جمارب ةمهاسم ةيفيكل لضفأ مهفل لفطلا قوقح
 نم ررحتلاو ةكراشملا ،روطتلاو ةحصلا يف لفطلا قوقح قيقحت يف
.فنعلا

 ليلدلا ةدوج نأ كاردإ مهملا نم هنإف ،ليلدلا ساسأ ىلع جمارب رايتخا دنع
 .ةفلتخم قرطب اهمهفو اهفينصت ،اهمييقت نكمي تايصوتلا ةوقو
 ةسارد تدجو 44.ريبك لكشب مييقتلا ةءافكو تاسرامم ًاضيأ فلتخت
 ةبسنلاب ةيبيرجتلا ةلدألا عيمج فيلوتو مييقت ،ديدحتل ةثيدح
 ءاذيإلل لافطألا اهيف ضرعتي يتلا تالئاعلل تالخدتلا ةيلاعفل
ًاليلد نينثا نيلخادتل ناك طقف هنأ لامهإلاو ًايبيرجت   تتبث) ًاددحم 
 لافطألا ةلماعم ةءاسإ نم دحلل (ةامعُملا ةيئاوشعلا براجتلا لالخ نم
 جماربلا نأ ةرورضلاب ىنعي ال اذه نأ اًضيأ ةساردلا تجتنتسا .مهلامهإو
 مييقتل ةريبك ةجاح كانه نكل ،ةلاعف ريغ اهتعجارُم مت يتلا ىرخألا
 45.ميمصتلا ةديج ةيئاوشع براجت عم ةدعاو ىرخأ تالخدت

 هذيفنت متي نأ حجرملا نم جمانرب يأ ركفن نأ اًضيأ مهملا نم هنإ
 ،ةفاقثلا ىلع لاثملا ليبس ىلع اًدمتعم ،ددحم قايس ىف حاجنب
 هجاويس اًجمانرب نأ لمتحملا نم ناك اذإ .دراوملاو ةيتحتلا ةينبلا
 هريثأت ليلد نإف ،يلمعلا هذيفنتل ةبسنلاب ةيسيئر اياضق
 .جمانربلا رايتخال ةيفاك ةيضرأك مدخي ال ىرخأ نكامأ يف يباجيإلا

 مييقتلا

 نأ مهملا نم هنإف ،لافطألاو نيدلاولا الكل ةلاعف جئاتن نامضل
 راهظإل ةليوط ةرتف ىدم ىلع ةيباجيإلا نيدلاولا جمارب مييقت متي
 يأ نأ اًضيأ نمضي نأ مييقتلل نكمي .لخدتلا جئاتنو ريثأت ،ةيلاعف

42 UNODC: https://www.unodc.org/documents/prevention/family-compilation.pdf, p.4
43 https://voorzorginfographic.ncj.nl/
44  See for example Brian Head, ‘Toward More “Evience-Informed” Policy Making?’ (2015) 76(3) Public Administration Review, 472–484.  
45 Öppenvårdsinsatser för familjer där barn utsätts för våld och försummelse. En systematisk översikt och utvärdering av ekonomiska och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU 2018).  SBU-rapport nr 280. 
46  Anna Norlén, Overview of Preventive Programmes and Initiatives – Experiences from clinical treatment for children exposed to violence and abuse, Ericastiftelsen, Presentation, Stockholm, 8 May 2017.
47  Non-violent childhoods: Moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region, National Consultation Report Poland (2017) p.35.
48 Non-violent childhoods: Moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region, National Consultation Report Latvia (2017) p.29. 
49 Non-violent childhoods: Moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region, National Consultation Report Finland (2017).
50 Non-violent childhoods: Moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region, National Consultation Report Poland (2017) p.34. 

.رونلا ىلإ جرخت جمانربلل ةدوصقم ريغ ةيبلس راثآ وأ ررض

 اًليلد رفوي نيدلاولا جمارب مييقت نأ ايفتال يف ةبرجتلا رهظت
 بيجتست ةديدج ىرخأ ريوطت وأ ليدعتو جماربلا ةعجارم هيجوتل اًماه
 ةوبألا تالمح تروط ،لاثملا ليبس ىلع .ةددحملا تارغثلاو تاجايتحالل
 جماربو ةيبرتلا يف اًطارخنا لقأ ءابآلا نأ رهظُت تامييقت ساسأ ىلع
 .نيدلاولا

ةيلومشلا 4.4

 ةردابم مييقتو ذيفنت ،ميمصت ةيلومشلا أدبم معدي نأ ىغبني
 .ةيباجيإلا نيدلاولا

 سيل هنإف ،ةحاتملا جماربلا ةورث نم مغرلا ىلع هنأ ةبرجتلا رهظت
 اهتاجايتحاو ةدوشنملا تاعومجملا لكل ةيفاك وأ ةحاتم جماربلا لك
 فادهتساو تاعومجملاو تائفلا لك ىلإ لوصولا لجأ نم 46.ةددحملا
 فييكت يرورضلا نم نوكي دق ،ةددحم تاسراممو فقاوم ،تاجايتحا
 ضرعي ،لاثملا ليبس ىلع .ةصاخ تاءارجإ ىنبت وأ/و تايجيتارتسالا
 تامدخ نم اًجيزم ادنلوب يف قبطُملا "ةديدج ةيادب ،ديج دلاو "جمانرب
 .ةفلتخم فقاوم يف نيدلاولل هجوملا معدلا لمشت يتلا ،معدلا
 ديج لكشب ناموقي ناذللا نيدلاولا جمانربلا تانوكم دحأ فدهتسي
 ،تابوعصلا ضعب اربتخا ناذللا نيدلاولا ناث نوكم فدهتسي ،ًةماع
 47.ةدشب مهلافطأ ءاذيإ رطخل ةضرعملا تالئاعلل هجوم ثلاثو

 مهتايلوئسمو مهراودأ يف لاجرلاو ءاسنلا نيب ةاواسملا نامض بلطتي
 دحأ نوكي دق .تاهمألاو ءابآلا نم لك فادهتساو لوصولا لجأ نم اًدهج
 يف ءاسنلاو لاجرلا نيب ةاواسملا نع لئاسر جمد كلذ ىلع ةلثمألا
 .ةيئاقو ،ةلماش جهانم يف ةيبرتلا

 .لودلا نم ريثك يف اًصاخ اًيدحت هنوك ءابآلا ىلإ لوصولا تبثأ دقل
 ًةرشابم ءابآلا فادهتسال قرط داجيإ يرورضلا نم نوكي دق كلذل
 ،ايفتال ىف ،لاثملا ليبس ىلع .كولسلا رييغتو مهطارخنا زيفحتل
 تامظنملاو سئانكلا عم ةكارشلاب ءابآلل ةيعامج جمارب ةلمح تمدق
 اهعنم نكمي فنعلاو رتوتلا تايوتسم نأ ةلاسر ىلع اًدامتعا ،ةينيدلا
 امهالك طرخني نأو ةرسألا يف ةيلوئسملا تاهمألاو ءابآلا كراشي امدنع
 48.ةيبرتلا يف طاشنب

 يتلا تاهمألا ىلإ لوصولل ةصاخ تاءارجإل ةجاح كانه نوكي ام اًريثك
 رهظي .يندبلا باقعلا مادختسا رطخل ةضرعم نوكت وأ ،مدختست
 نأ نكمي ةيعامجلا ةروشملاو نارقألا تاعومجم نأ ادنلنف يف ملعتلا
 لاقتنا تاقلح رسك يف مهاست نأو يوق يئاقو ريثأت اهيدل نوكي
 ىلإ ةلوهسب لوصولا ىلإ ةجاح كانه نكل لايجألا ربع يندبلا باقعلا
 يف 49.صرفلا هذه لثم مانتغال ءاسنلل ةبسنلاب ةروشملاو تامولعملا
 ىلع لوصحلا هيبكترم وأ فنعلا اياحض نم نيدلاولل نكمي ،ادنلوب
 .ةددحم ةيباجيإ ةيدلاو جماربو ،"قرزألا طخلا" ،ةدعاسم طخ لالخ نم معدلا
 ءاهنإل معدلا نبلطي ،طخلاب نلصتي اًساسأ نم مه تاهمألاو ءاسنلا نإ
 ةدعاسمل معدلا ةرورض تتبث دقل .مهلافطأ دض فنعلل نهمادختسا
 يف تاءادتعالاو ،تارتوتلا ،فنعلا تايكيمانيد ةلقرع ىلع تاهمألا
50.ةرسألا يف فنعلل ضرعتلا وأ ةدهاشم نم لافطألا ةيامحلو لزنملا

 ةيدلاو جمارب ىلإ رطخلل نيضرعملا نيدلاولا نادلبلا نم ريثك ليحُت
 يف "سراحلا كالملا "جمانرب فدهتسي ،لاثملا ليبس ىلع .ةددحم
 لاحُي .نيتنسلا نس نود لافطأ مهيدلو رطخلل ةضرعملا رسألا ايفتال
 جمانربلا .ةيعامتجالا تامدخلا لبق نم جمانربلا ىلإ ًةداع نادلاولا
 عضُو يتلا رسأللو لفطلا ةيهافرو نامأ لوح فواخم كانه تناك اذإ يرابجإ
 كولس وأ فنعلا ،لامهإلا ببسب ةليدب ةياعر يف اًقباس اهيف لفطلا
 ققحي جمانربلا نأ تامييقتلا رهظُت .ىذألا رطخل لفطلا ضرع دق رخآ
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 ناك نيذلا ءابآلا عمو ةفيفخ ةينهذ تاقاعإ ىوذ ءابآلا عم ةيباجيإ جئاتن
 .نوداثيملا جمانرب نم ءزج مهو تاردخملا ىطاعت لكاشم مهيدل

 جمانرب ىلإ اًضيأ ةياعرلا ومدقم وأ نادلاولا لاحُي نأ نكمُي ،اينوتسإ ىف
 تامدخ لبق نم ،ةلهذملا تاونسلا ،ةيباجيإلا ةيبرتلل ددحم بيردت
 نم ليومتب تايدلبلا لبق نم هميظنت مت يذلاو ،لفطلا ةيامح
ًاربعم كلذ نكل ،لاعف جمانربلا نأ ميلعتلا رهظُي .ةلودلا  مت اذإ طقف 
 تامييقتلا رهظُت .رسألل ةيعامتجالا تامدخلل عسوأ ماظن يف هجمد
 جمانربلا نم ريبك لكشب ادفيتسي مل نيذلا نيدلاولا نأ اًضيأ
 ةحصلا لكاشم لثم ،اًلوأ اهب مامتهالا بجي ىرخأ لكاشم مهيدل ًةداع
 51.يعامتجالا ءاصقإلا وأ/و تاردخملا ىطاعت ،ةيلقعلا

 ةعومجم ديوسلا يف نيدلاولا معد نأشب ةينطولا ةيجيتارتسالا رفوت
 .اًبعص اهيلإ لوصولا ربتعُي يتلا تالئاعلا لمشتل ةطشنألا نم
 ةيلزنملا تارايزلا لثم ةيلحم تاردابم ىلع ةطشنألا هذه لمتشت
 نإ .نييعامتجالا نييئاصخألا عم نواعتلاب متت يتلا تالباقلل
 يتلا ةيعامتجالا تاكبشلا ةيوقت وه ةيجيتارتسالا يف اًماه اًبناج
 ةفرعملا ىلع لوصحلا كلذ يف امب ،ةيمويلا ةايحلا يف نيدلاولا معدت
 لوصولا يثيدح نيرجاهملل اًصوصخ اًمهم اذه ربتعُي .تامولعملاو
 ةيجيتارتسالا نإ .ةيعامتجا ةكبش دعب مهيدل سيل نيذلا نيئجاللو
ًايلعف ةدعاسملا بلط ىلإ نادلاولا رطضي ال ىتح ةلماشو ةطشن  للقُيو .
52.راعلاب مصولا نم اًضيأ اذه

 ىلع تاضرمملاو ةرسألا نيب ةكارشلا جمانرب اًيلاح برجُي ،جيورنلا يف
 مهنوكب قلعتي اميف ةصاخ تايدحت نوهجاوي نيذلا ةرم لوأل نيدلاولا
 و/وأ ةيسفنلا ةقئاضلا ،ةفينعلا ةلوفطلا لثم ،ةرم لوأل نيدلاو
 ةيلاعف رهظأ دق يذلا ،جمانربلا فدهي 53.ةيعامتجالا تاكبشلا فعض
 نامض ىلإ 54،ىرخأ لود يف هلامهإو لفطلا ةلماعم ةءاسإ ليلقت يف
 ةيلزنم تارايز لالخ نم لافطألل يحصلا روطتلاو ةيحص لمح تالاح
 يناثلا ماعلا ىلإ لمحلا ةيادب ذنم تابردُم تاضرمم لبِق نِم ةرركتم
 نيدلاولا نيب قلعتلاو لعافتلا لوانتو سايق متي .لفطلا ةايح يف
 لالخ نم ةيباجيإلا ةيدلاولل جيورتلا متيو جمانربلا ةدم لالخ لفطلاو
 .(ةيدلاولا ميلعت يف ءاكرش) PIPE داوم مادختسا

 لفطلا روطتل يلودلا جمانربلل ةلصفُم تارادصإ جيورنلا رفوت
 ،ةصاخ تايدحت وأ تاجايتحا يوذ نيدلاولل (ICDP) تاعومجم ىلع ينبملا
 نيدلاولاو ،يلزنملا فنعلا نم يمحت يتلا ئجالملا يف نيدلاولا لثم
 زكارم يف نيدلاولا وأ فرطتلا رطخل نيضرعملا لافطألا يدلاوو ،ءانجسلا
 طمن يف ةيباجيإ تارييغت تامييقتلا ترهظأ دقل .ءوجللا يبلاط
 يف لقأ اًجايه ،لافطألل ةبسنلاب تايدحتلا نم لقأ اًددع ،ةيبرتلا
 ةيبرتلا فقاوم يف تارييغتو ةدحولاب روعشلا يف اًصقانت ،لزنملا
 تدهوُش .ةطباضلا تاعومجملاب ًةنراقُم  ICDP يف نيكراشملا نيب
  اًضيأ رفوتي 55.ةيندتملا ةيادبلا يوذ نيدلاولا ىف ربكألا تارييغتلا
ICDP ةيرسألا ةراشتسالا بتاكم ،تاناضحلا ،لفطلا تادايع ربع ،اًيملاع 
 .نيدلاولا معدل يموقلا جمانربلا نم ءزجك نيدلاولل ةيلحم ىرخأ تاحاسو

 لافطأ يوذ نيدلاولا ىلإ لوصولل ةصاخ دوهجل اًضيأ ةجاح كانه نوكي دق
 يطاعت رطخ يف وأ ةيسفن ةحص لكاشم ،ةصاخ تاجايتحا مهيدل
 اًضعب ،ةيباجيإلا ةيبرتلا جمارب نم ةعساو ةعومجم كانه .تاردخملا
 ينبتل نيدلاولل معدلا مدقت يتلاو ،ىلعألاب هتشقانم مت اهنم
 ةيكولس لكاشم يوذ لافطألا عم ةفينع ريغ ةيدلاو تايجيتارتسا
 ادنلنف يف ثحبلا رهظأ دقلف ،كلذ عم .يناودع كولس و/وأ ةبعص
 تاقالع ءانب يف نيدلاولا معدل ةيفاك جمارب اًيلاح دجوت ال هنأ ديوسلاو
 56.تاقاعإلا يوذ لافطألا عم عازنلا لحو ةيباجيإ

51 Non-violent childhoods: Moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region, National Consultation Report Estonia (2017).
52  Jenny Munkelt, Strategic Work with Parenting Support, Ministry of Health and Social Affairs, Presentation, Stockholm, 10 May 2017.
53 http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/AFI/Prosjekter-AFI/Nurse-Family-Partnership-NFP 
 /https://www.nursefamilypartnership.org/about/proven-results يف ةرفوتم عجارملاو تاصخلملا 54
55  Sherr et al 2014 quoted in Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten, Foreldreveiledning – virker det? En kunnskapsstatus (Fafo 2016) 29. 
56 Non-violent childhoods: Moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region, National Consultation Report Finland (2017).
57  Non-violent childhoods: Moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region, National Consultation Report Poland (2017) p.36.
58 Non-violent childhoods: Moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region, National Consultation Report Sweden (2017).
59  Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MfoF, http://www.mfof.se/sv/foraldraskapsstod/ 
60  Jenny Munkelt, Strategic Work with Parenting Support, Ministry of Health and Social Affairs, Presentation, Stockholm, 10 May 2017. 
61  Workshop on the prevention of child maltreatment: strengthening intersectoral working, Riga, Latvia, 1–2 June 2017. World Health Organisation Regional Office in Europe and Nordic Council of Ministers p.17.
62 https://www.coe.int/en/web/children/corporal-punishment 

 نم ةصاخ ةعومجم ىلإ لوصولل فقوم ذاختا يرورضلا نم نوكي دق
 ىلع ،فنعلاب بسانم ريغ لكشب مهلافطأ رثأتي نيذلا ،نيدلاولا
 ،سنجلا ييلثم ،سنجلا تايلثم) نييلثملا لافطألا لاثملا ليبس
 ،لاثملا ليبس ىلع .(سنجلا يئانثو اًيسنج نيلوحتملا ،نيثنخملا
 لافطألا يوذ ءابآلل ةهجوم ةلمح ادمال ةسسؤم تذفن ،ادنلوب يف
57.ةنيهملا ةلماعملاو يلقعلا ءادتعالا لوانتتل نييلثملا

 ةيمويلا ةيبرتلا يف يباجيإلا بيذهتلا جمانربب ةداشإلا تمت دقل
 امم ،عساو قاطن ىلع هقيبطتلو هتيلومشل ،لافطألا قوقح عم هجهنل
 رظنلا ضغب ،ةفدهتسملا تاعومجملاو تاقايسلا مظعمل اًبسانم هلعج
58.يفاقثلا يعامتجالا وأ يموقلا نيدلاولا قايس وأ ةيفلخ نع

 اًيوس لمعلا 4.5

 ذيفنت ،ميمصت ةديدع تاردابم ربع اًيوس لمعلا أدبم معدي نأ يغبني
.ةيباجيإلا ةيبرتلا ةردابم مييقتو

 ذيفنت نامض يف اًيسيئر اًرود ةيلحملاو ةينطولا تاطلسلا بعلت
 ريفوت ةيلوئسم لمحتت نأ يغبنيو يدسجلا باقعلا ىلع ينوناق رظح
 .ةيباجيإلا ةيبرتلا عيجشتل ةيلحملاو ةينطولا دوهجلا ذيفنتو دراوملا
 نم ةعساو ةعومجمو تاعاطقلا نيب ةيوق تاكارش ةماقإ نإف ،كلذ عمو
 ىلع .نيدلاولا كولسو فقاوم يف لوحت ثادحإل مساح رمأ تاردابملا
 نيدلاولا معد ةرئادو ةرسألا نوناق رفوي ،ديوسلا يف ،لاثملا ليبس
 معد جمارب ذيفنتو ريوطت نع ةلوؤسملا ،تاعطاقملل معدلاو ةفرعملا
 تامظنملا نإف ،ةيلحملاو ةينطولا تاطلسلا ىلإ ةفاضإلاب 59.نيدلاولا
ًارود بعلت ةيموكحلا ريغ 60.نيدلاولا معد جمارب ذيفنتو ريوطت يف ًاماه 

 اًعاونأ مدقت يتلا ةفلتخملا ةلعافلا تاهجلا نم ددع كانه ،مويلا
 مهرود يف نيدلاولا معدتو بطاخت يتلا تالخدتلا نم ةفلتخم
 اًلوصوو ،اًزيكرت ةفلتخملا ةلعافلا تاهجلل نوكي ام ًةداع .ةياعر يمدقمك
 ميدقتو ةفلتخم اياوز نم تالكشملا لوانت مهنكمي .ًاصاخ اًريثأتو
 روظنم نم وأ ينوناق روظنم نم لاثملا ليبس ىلع ،لولحلا نم ةعومجم
 ،ءابآلا معد جمارب ،يعولا عفر ،تالمحلا لكشُت .لفطلا روطتو ةحص
 اًءزج اًعم ةيباجيإلا ةيبرتلا بيردت جماربو ،ةيئاقولا ةيحصلا ةياعرلا
 .ءابآلا دنع كولسلل يروفلا رييغتلاو يعولا عفرل دوهجلا نم

 يف ةمهاسملا ةيعامتجالا ةمدخلاو ةماعلا ةحصلا يفرتحمُل نكمُي
 ةيئاقولا تاردابملا نم ِلك عم مهلمع لالخ نم ةيباجيإلا ةيبرتلا
 ىلع .فنعلا نم خيرات تاذ رسألا فدهتست يتلا دوهجلاو ةيملاعلا
 رفوت نيدلاولل ةيملاعلا تامدخلا نإف ادنلنف يف ،لاثملا ليبس
 نيدلاولا كرشُت يتلا تاضرمملا عم ةمظتنم تاعامتجا لالخ نم معدلا
 مدختسُتو .معدلاو ركبملا لخدتلا رفوتو مهفواخم نع ثيدحلا يف
 ةرسألا تناك اذإ ام ديدحتلو رطخلا لماوع مييقتل اًضيأ تاعامتجالا
 ةددعتم تامدخ تذفن دقلف ،ديوسلا يف 61.اًديازتُم اًمعد جاتحت
 دوهشو اياحض لافطألل تالاكولا نيب ةكرتشم تامدخو تاصصختلا
 عنم فدهب تالئاعلل ةصصختم ِتالخدت ،سوهنراب ىمست ،فنعلا
 يكولسلا جالعلا كلذ يف امب ،لافطألا ةيهافر ةدايزو فنعلا نم ديزملا
.لفطلاو نيدلاولا نيب كرتشملا يفرعملا

 ةيباجيإلا ةيبرتلا عيجشتل ةيئاقو تالمح ذيفنت مت دقلف ،اًيملاع
 ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيلودلا تامظنملا ،تاموكحلا لبق نم ًةداع
 تايجيتارتسا نأشب ةيلمعلا تالخدملا عم نواعتلاب اًبلاغ ،ةينطولا
 يبوروألا سلجملا ةلمح عمجت ،لاثملا ليبس ىلع .ةيباجيإلا ةيبرتلا
 نيدلاولا ملعُت يتلا داوملاو يعولا عفر نيب ام "برضلا دض كدي عفرا"
 ،ديوسلا يف ينوناقلا رظحلا باقعأ يفو 62.ةيباجيإلا ةيبرتلا قرط
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 دودحلا عضول ةفلتخم قرط نع رسألا عيمج ىلع ةلمحلا داوم تعزو
 تائف يف لافطألاو نيدلاولا نيب ةيباجيإ تاقالع ءانبلو لافطألل
 كيرش مالعإلا نإ 63.يدسجلا فنعلا مادختسا نودب ةفلتخم ةيرمع
 تامولعملا رشن ،يعولا عفر معد هنكميو ةيملاعلا تالمحلا يف ماه
 امب ،يندبلا باقعلا عنمل ريبادت ذاختا عيجشتل ةماعلا تاشقانملاو
.ةيباجيإلا ةيبرتلاو سيردتلا تايجيتارتسا كلذ يف

 تاطلسلل نومهم نويذيفنت ءاكرش ةيموكحلا ريغ تامظنملا نإ
 بيردت جمارب عضو يف ةكراشملا كلذ يف امب ،ةيلحملاو ةينطولا
 نم ٌلك يدؤي ،اينوتسإ يف ،لاثملا ليبس ىلع .ةيباجيإلا ةيبرتلا
 ةيلحملا لفطلا ةيامح رئاودو ةيعمتجملا تامظنملاو يندملا عمتجملا
 قوقحو لافطألا ةيامحب نينطاوملا ةيعوت يف اًطشنو اًمهم اًرود اًعم
 داحتا ذفنيو رفوي ،ادنلنف يف 64.ةيباجيإلا ةيبرتلا قرطو لفطلا
 مدقي .ةفينعلا ريغ ةيبرتلا ززعُت اًجمارب ئجالملاو لفطلاو مألا تويب
 لمتشت ،تامولعم نمضتت تاروشنم "اًيوق حبصأسو ينعجش" جمانرب
 قلخو ةيباجيإ ةيدلاو ىنبت ةيفيك ،لافطألا ىلع فنعلا ريثأت ىلع
 مزل اذإ ةدعاسملا بلط ىلع نيدلاولا اًضيأ عجشيو .لافطألل ةنمآ ةئيب
 نوبلطي نيذلا نيدلاولل لاصتا ةطقنك داحتالا زكارم لمعت .رمألا
 ةيدلاو جمارب لافطألا نيكمت ةسسؤم رفوت ،ادنلوب يف 65.ةدعاسملا
 ةياعرلا زكارم لثم ،ةمدخلا يرفوم عم قيثولا نواعتلاب ةيباجيإ
66.ةيراهنلا ةياعرلا زكارمو ةيحصلا ةياعرلا قفارم ،ةيلحملا ةيعامتجالا

 تامظنملاو ،ةيموكحلا ريغ تامظنملا تذفنو تروطو تززع دقلف ،اًيملاع
 رصنع تاذ ةعونتم تالمح ،فيسينويلا لثم ةكرتشملا ةيموكحلا
 ةئشنت ىلع نيدلاولا ةدعاسمل ةيباجيإلا ةيبرتلا عيجشت يف يوق
 اوذقنأ نإف ،لاثملا ليبس ىلع .يدسجلا باقعلا مادختسا نودب لافطألا
 يف يباجيإلا بيذهتلا جمانرب يف كيرشو سسؤم كيرش لافطألا
 .(PDEP) ةيمويلا ةيبرتلا

 اًرود بعلت نأ اًضيأ ةيناميإلاو ةيحورلا ،ةينيدلا تاعومجملل نكمُي
 ةراضلا تاسرامملاو ديلاقتلا رسكل دارفألاو اهتاعمتجم معد يف اًماه
 ليبس ىلع .يدسجلا باقعلل ينوناقلا رظحلل ًةكهتنُملاو لافطألاب
 اًصرف رفوت نأ ةيدرفلا ةروشملاو معدلا تاعومجمل نكمُي ،لاثملا
 67.تاسرامملا هذه لثمل ةيباجيإلا لئادبلا زيزعتل

 ،يقايسلا ليلحتلا نع ةسيفن ىؤر تاعماجلاو نوثحابلا رفو دقل
 مييقتلا ،يدسجلا باقعلا ريثأتو راشتنا لوح ثحبلاو تانايبلا
 ةركتبُملا لولحلاو ،تاردابملا ريثأتل ليلدلا ساسأ ىلع مئاقلا
 تانايبلاو ثوحبلا تبعل ،نادلبلا نم ديدعلا يفو .فنعلل يدصتلل
 تاقالعلاو ،لافطألا ةحص ىلع فنعلا رثأو ،لفطلا ةيمنتب ةقلعتملا
 يف اًمساح اًرود لايجألا ربع فنعلا لاقتناو لفطلاو نيدلاولا نيب
 .نيدلاولل معدلا لاكشأ نم اهريغو ةيباجيإلا ةيبرتلا جمارب نع غالبإلا

63 Non-violent childhoods: Moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region, National Consultation Report Sweden (2017). ناونعب ةلمحلا تناك “Can you raise and educate your children without hitting or spanking?” (Kan man klara barnuppfostran utan smisk och 
dask?)
64 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. 
65 Non-violent childhoods: Moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region, National Consultation Report Finland (2017).
66  Non-violent childhoods: Moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region, National Consultation Report Poland (2017) p.35.
67 Non-violent childhoods: Moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region, National Consultation Report Sweden (2017). 
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 هجوت نأ نكمي يتلا تارابتعالا ضعب كانه نكلو ،حيحصلا جمانربلا رايتخا اًمئاد لهسلا نم سيل
 معدت نأ يغبني يتلا ئدابملا يه امو ،ءارجإلا اذه نم ضرغلا يف رظنلا كلذ لمشيو .جمانربلا رايتخا
 اذإ فرعت يكل يرورض ةفدهتسملا ةعومجملاو قايسلا مهف نإ .نيكراشملا ءاكرشلا مه نمو ءارجإلا
 ىلع رفوتملا ليلدلا يف رظنلا اًضيأ مهملا نمو .يلالد وأ/و يئاقتنا ،لماش جمانرب ىلإ ةجاحب تنك
.ةفلكتلا ثيح نم ةيلاعفلاو ذيفنتلا ،ريثأتلا

 ةيبرتلل تاءارجإ ذاختا
ةيباجيإلا

 تارابتعالا ضعب لوح تاداشرإ ريرقتلا اذه نم ريخألا مسقلا مدقي
 جمانربلا فده لوانتيو .ةيباجيإلا ةيبرتلا ةردابم رايتخاب ةصاخلا
 ؛ددحم جمانرب وأ يئاقتنا وأ لماش جمانرب نيب رايتخالاو هئدابمو
 .ذيفنتلا ءاكرشو ؛دراوملاو ةفلكتلا ةيلاعفو ليلدو

 ةليوطو ةساسحو ةدقعم ةيلمع كولسلاو فقاوملا رييغت نوكي ام اًبلاغ
 يتلاو ،ةفلتخملا تاردابملا نم ديدعلا نم اًجيزم بلطتت اهنإ .لجألا
 فقاوملا رييغتو كولسلا رييغتل ةيلاعف رثكألا ةقيرطلا لكشتس
.ةياعرلا يمدقمو نيدلاولا نيب

 ةيبرت لجأ نم لمعلا راسم رايتخال يليلحتو مظنم جهنم عابتا نإ
 .نيعم قايس يأ يف ريثأتلا ةدايز ىلع دعاسيس ةيباجيإلا لافطألا
 معدل ةينطو ةيجيتارتسا عضو دعاسي نأ نكمي ،لاثملا ليبس ىلع
 ةباجتسا نامض يف قايسلل يوق ليلحت ىلإ دنتست يتلاو نيدلاولا
 نوكت نأ نكميو .يلحملاو ينطولا نييوتسملا الك ىلع ةهجومو ةلماش
 يف يلمع معد ةادأو ماهلإ ردصم ةباثمب ةينطولا ةيجيتارتسالا
 ةدعاسملا اهنكمي امك .اهمييقتو اهذيفنتو اهريوطتو جماربلا طيطخت
 .هل ططخملا ءارجإلل دراوملاو تايلوؤسملاو راودألا ديدحت يف ًاضيأ

ئدابملاو فادهألاو ضرغلا  5.1

 نأشب رارق ذاختا وأ ةيجيتارتسا عضو يف ةيادبلا ةطقن لثمتت
 ديدحت يف ةيباجيإلا ةمومألاو ةوبألا زيزعتو نيدلاولا معدل تاءارجإلا
 .لمعلا هجوتس يتلا ئدابملاو يساسألا فدهلا

 ةيامحل ؛مههافرو مهئامنو لافطألا ةحص زيزعت وه ماعلا فدهلا نوكي دق
 رظحلا ذيفنت زيزعتل وأ /و ؛يلقعلاو يدسجلا ىذألا نم لافطألا
 ىلع فنعلا رثأب نيدلاولا غالبإ ةددحملا فادهألا لمشت دق .ينوناقلا
 فنعلا نع ركبملا فشكلا ؛يندبلا باقعلل لئادب سيردت ؛لافطألا
 ذاختال اًراطإ فادهألاو ضرغلا نم لك رفوي .ةيعامتجالا تاكبشلا زيزعتو
 .ذيفنتلا ءاكرشو ةيجهنملاو ةردابملا عونب ةقلعتملا تارارقلا

 يف رظنللو ،ةردابملا معدتس يتلا ئدابملا ديدحتل اًضيأ نومهم مهو 
 اهذيفنتو اهريوطتو جماربلا رايتخا ىلع رثؤت فوس يتلا ةيفيكلا
 .اًضيأ اهمييقتو

 :لاثملا ليبس ىلعف

 تالسارملا ىلع لفطلا قوقح جهن عابتا نع ةجتانلا راثآلا يه ام
 ؟ةيجهنملاو

 ةأرملاو لجرلا نيب ةاواسملا ىلع مئاقلا لماشلا جهنلا رثؤي فيك
 تقوو ةيفيك يف نيدلاوك ةكرتشملا امهتايلوؤسمو امهرود يف
 ؟ ةيباجيإلا ةيبرتلا ةيعوتلا جمارب رّفوت

 مهيدل نيذلا نيدلاولا فدهتسي يزييمت ريغ جهن رثؤيس فيك
 رايتخا ىلع اثيدح اولصو نيرجاهم وأ ةصاخ تاجايتحا يوذ لافطأ
؟ةددحم جمارب

 يغبني ناك اذإ اميف رظنلا اًضيأ ديفملا نم نوكي دق ،قايسلا اذه يفو
 ةيمازلإلا جهانملا تدقُتنا دقو .يمازلإ وأ/و يعوطت جهن دامتعا جمانربلل
 ضرعتو مّلعت يتلا ةيباجيإلا ةيبرتلا جمارب ةلاسر عم اهضراعتل
 لوقلا نكمي ،ىرخأ ةيحان نمو .مصولا يف اهتمهاسملو هاركإلا مدع جذومن
 ىلإ ةجاحلا سمأ يف مه نيذلا ءابآلا ضعب عانقإ بعصلا نم نوكي دق هنإ
 .اهنم ةدافتسالاو ةيعوطلا تاردابملا ىلإ مامضنالا

 اًجهنم يداشرإلا وأ يئاقتنالا ىوتسملا ىلع جماربلا دمتعت نأ نكمي
ًالماش  الإ ،امامت يعوطت تالئاعلاو تاضرمملا ةكارش جمانرب نإ .اًيعوطو 
 ىلإ ةفاضإلاب .معدلل ةسام ةجاح يف مه نيذلا نيدلاولا ىلع زكري هنأ
 ءايلوأ نيمضت متي ،لخدتلا يف ةكراشملل ةيعاوط نيدلاولا رايتخا
 دنع .جمانربلا تايوتسم عيمج ىلع رارقلا عنص ةيلمع يف رومألا
 نشعي يتاوللا تاهمألا تجردأ ،جيورنلا يف ةدايرلل تاضرمملا نييعت
 "ةربخلا وراشتسم" سأري .نيحشرملا مييقت قيرف يف ةبعص فورظ يف
 ةيلحملا تائيهلا (جمانربلا يف نهجاردإ نكمملا نم ناك يئاللا تاهمألا)
 جمانربلا صرف زيزعتل اذه ناك .داورلا نييعت ميظنت يف ةينطولاو
 لضفأ مهلافطأ حنم يف ةبغرلاو ةكراشملا رسألا تاجايتحا ةيبلت يف
 .ةنكمم ةلوفط



ت
بر

ي
 ة

لا
طأ

ف
لا

م 
 ن

جأ
 ل

ط
ف

لو
 ة

اخ
يل

 ة
م

 ن
لا

نع
ف

21

جمانربلا رايتخا  5.2

 وأ) جمانرب بسنأ ديدحت مهملا نم ،حاجنلا نم ردق ىصقأ قيقحتل
 نيعب ذخألا عم ،ددحملا قايسلا عم بسانتتل ةقدب (جماربلا نم جيزم
 .لمعلا ساسأ عضول اهب دشرتسُي يتلا ئدابملاو جهنلاو ضرغلا رابتعالا
 نكمي .رايتخالا اذهل ةحضاو ريياعم انيدل نوكي نأو مهفن نأ مهملا نم
 تارابتعا نيب حوارتت ،ةفلتخم ريياعم ةدع لوح قايسلا ليلحت ءانب
 لثم ،ةياغلل ةددحم تارابتعا ىلإ ،ةحاتملا دراوملا لثم ،ام دح ىلإ ةماع
 .نيدلاولا دحأ وأ ةلئاعلل ةيدرفلا تاجايتحالا

 وأ) دحاو جهن فييكتل يجيتارتسا رارق ذاختا دعبتسي نأ يغبني ال
 ذيفنت رارق لوحي ال ،لاثملا ليبس ىلع .ىرخأ ةقيرط مادختسا (جمانرب
 ينبت نود ةماع ةيعوت ةلمح لالخ نم لماش يملاع يئاقو جمانرب
 .ءابآلا نم ةددحم ةعومجم معدي يئاقتنا جمانربل نمازتم

 جمارب لوح درجلا مئاوقو ةيثحبلا ريراقتلاو تالاقملا نم ديدعلا كانه
 68.رايتخالا اذه هيجوت يف دعاست نأ نكمي يتلا ةيباجيإلا ةيبرتلا

مييقتلاو ةلدألا   5.3

ًالدب هتيلاعف تبثأ جمانرب ةئيهتو رايتخاب ىصوي ام اًبلاغ  نم 
 .ديدج جمانرب ريوطتل رفصلا نم ءدبلا

 طقف رظنن الأ مهملا نم ،ةلدألا ىلع ةمئاقلا جماربلا ىلإ رظنلا دنع
 .ةمدختسملا ريياعملا ىلإ اًضيأ رظنن نأ لب مييقتلا جئاتن ىلإ
 لافطألا قوقح لثم ةمهم ةيهيجوت ئدابم ريياعملا سكعت له
 لكشب اهبيترتو ةلدألا فينصت نكمي ؟مهئارآو مهتاجايتحاو
 ثيحب ،ةمدختسملا ةيجهنملا يف رظنلا اًضيأ مهملا نم اذل ،فلتخم
 .جمانربلا رايتخال ةلمتحملا تابلطتملا وأ تاعقوتلا يبلت

 نكمي ىتح هذيفنت ءانثأ جمانربلا مييقتو طيطخت اًضيأ مهملا نم
 دوهجلا لذب يغبني .رمألا مزل اذإ ربكأ لكشب هعيوطتل تاوطخ ذاختا
 .مييقتلا اذه لثم يف لافطألا روظنم جمدل -نكمم دح ىصقأ ىلإ-

 ةفلكتلا ةيلاعفو دراوملا   5.4

 رايتخا يف ةمهملا ةددحملا لماوعلا نم ةحاتملا دراوملا ربتعت
ًاريثك .جمانربلا  ىلع لوصحلا لّكشي دقو ةحيحش دراوملا نوكت ام 
.اًيدحت ةفدهتسمو ةعماجو ةلماش تاردابم ذيفنتل ةيرورضلا لئاسولا

 ىلإ لوصولل ةفلكت لقألا ةقيرطلا يه ةلماشلا جماربلا نوكت ام اًبلاغ
 نم نوكي دق ،تالاحلا ضعب يف ،كلذ عمو .ةضيرع ةفدهتسم ةعومجم
 فدهتسي يئاقتنا وأ يداشرإ جمانرب ميدقت ةيلاعف رثكألاو يرورضلا
 يرورضلا نم نوكي دقو .ةريغص تاعومجم يف وأ يدرف لكشب نيدلاولا
 بعصي نيذلا كئلوأ نيمضت نامضل ةددحم تاءارجإ ينبت اًضيأ
.مهيلإ لوصولا

 ال يتلاو ،ةفلكتلا ةيلاعف ليلحت يف ةكراشملا مهملا نم ،كلذل
 ةعومجملا صئاصخ ىلع اًضيأ لب ،بسحف ةحاتملا دراوملا يف رثؤت
 لضفأ هل نوكي دق امو ،اهعضوو اهتاجايتحاو ةدوصقملا ةفدهتسملا
 .نيعم قايس يف ريثأتو ةفاضم ةميق

 ةيفاكلا دراوملا نامض يف طيطختلل ةيسيئرلا بناوجلا دحأ لثمتي
 ةيباجيإلا ةيبرتلا جمارب ليومت متي ام ةداعو .مييقتلاو ذيفنتلل
 .ةماعلا ةحصلا لثم ،ةيلحملاو ةيموكحلا تائيهلا تاينازيم لالخ نم
 عاطقلا وأ نويلودلا نوحناملا مهاسي نأ فولأملا ريغ نم سيل ،كلذ عمو
 جمانرب ليومت متي ،لاثملا ليبس ىلع .ةيفاضإ دراومب صاخلا
 اًيلام اًمعد ىقلتيو ،اجير ةيدلب لبِق نم ايفتال يف سراحلا كالملا
 69.ىرخألا ةيعارلا تاهجلاو صاخلا عاطقلا نم اًيفاضإ اًينيعو

68 See for example UNODC, Compilation of Evidence Based Family Skills Training Programmes, https://www.unodc.org/documents/prevention/family-compilation.pdf 
69 Non-violent childhoods: Moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region, National Consultation Report Latvia (2017).
 .ةيلزنملا ةرايزلا لثم بيلاسأ مادختسا وأ/و صاخ لكشب نيبردم نيفظوم ةطساوب اهميدقت مت اذإ ًةصاخ ، ةفثكم ةيداشرإ وأ ةيئاقتنا رثكأ جهانم ميدقت ىودج نم ةيناكسلاو ةيفارغجلا فورظلا دحت دق 70

ذيفنتلا ةطخ   5.5

 ةيبرتلا جمارب ريوطت يف رود بعل ةلعافلا تاهجلا نم ديدعلل نكمي
 .اهمييقتو اهذيفنتو ةيباجيإلا

:ةيلاتلا تاءارجإلا ةاعارم بجي

 •  يلحملاو يميلقإلاو ينطولا ىوتسملا ىلع ةلماش ةباجتسا ميظنت
ةلصلا تاذ ةلعافلا تاهجلا عيمج تايلوؤسمو راودأ نم ةدافتسالل

 •  ةلعافلا تاهجلا عيمج نيب لدابتلاو نواعتلاو قيسنتلا ميظنت
ًارود بعلت يتلا ةيسيئرلا

 •  طيطختلا ثيح نم نيتماع ةيلوؤسمو رود تاذ ةدئار ةلاكو نييعت
مييقتلاو قيسنتلاو تاءافكلا ءانبو فارشإلاو

 •  ةردابم ذيفنتل ةفرعملاو ةردقلا هيدل -تاكارشلا يأ وأ- نم ديدحت
 ةددحم

 •  تاعومجملا تاجايتحا ةيبلت وأ ريثأتلا وأ لوصولا قح هل نم ديدحت
 نم فقوملاو ةيقادصملا نإ .وحن لضفأ ىلع ةفلتخملا دارفألا وأ
 وأ- ىلإ لوصولا ىلع يفارغجلا عقوملا رثؤي الأ بجي .انه ةماهلا لماوعلا
70.نيدلاولا ىلإ مدقملا معدلا -ميدقت
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فادهألاو ةياغلا

؟ةيباجيإلا ةيبرتلا ةردابمل ةددحملا فادهألاو ماعلا فدهلا وه ام

 ميلعت ;لافطألا ىلع فنعلا ريثأت نع نيدلاولا غيلبت -فادهألا]
[فنعلل ركبملا فشكلا وأ ;يندبلا باقعلل لئادب

ئدابملا

 رثؤتس فيكو ةيباجيإلا ةيبرتلا ةردابم هجوتس يتلا ئدابملا يه ام
؟جمانربلا مييقتو ذيفنت ،ريوطت ىلع ئدابملا هذه

 ، ليلدلاب موعدم ،ثحبلاب موعدم ، لافطألا قوقح - ئدابملا]
ًاعم لمعلاو ، ةيلومشلا ]

جهنملا عون
 ؟ةيباجيإلا ةيبرتلا ةردابم يف هينبت متيس جاهنم يأ

.[قوقحلا ساسأ ىلع ةمئاق وأ ةيكولس -جهانم]

جمانربلا عون

 ؟ةيباجيإلا ةيبرتلا ةردابمل هرايتخا متيس يذلا جمانربلا عون ام

 وأ ةيعوطت امإ نوكت نأ نكميو ةيلالد وأ ةيئاقتنا ،ةلماش -جمارب]
[ةيمازلإ

بيلاسألا

 ؟مدختسُت فوس يتلا تاودألاو بيلاسألا ،تايجهنملا ام

 ةحصلا تالخدت ،نيدلاولا معد جمارب ،ةماعلا تالمحلا - بيلاسألا]
[خلإ ،ةماعلا

ةلدألا

 ؟اهفييكت نكمُي ليلدلا ىلع ةمئاق ةدوجوم جذامن دجوت له

 ؟ةلدألا ةدعاقل ةبسنلاب انل ةيمهألا تاذ ةيسيئرلا ريياعملا يه ام

 يف اهب دشرتسن نأ ديرن يتلا ةيساسألا ئدابملا عم نوقفاوتي فيك
؟انلمع

دراوملا ريبدت

 ؟ةفلكتلا ُثيح نم ًةيلاعف رثكألا جهنملا ام

 ؟ىصقألا دحلا ىلإ لاملا لباقم ةميقلاو ريثأتلا ةدايز نكمُي فيك

؟دراوملا صيصخت نكمُي نيأ نم

ذيفنتلا

 ؟نويذيفنتلا ءاكرشلا مه نم

 ؟ةلعافلا تاهجلا كلت كارشإو نيمضتل اهذاختا بولطملا تاوطخلا ام

؟لدابتلاو ةكارشلا ،قيسنتلا زيزعتو ميظنت نكمُي فيك

مييقتلا ؟ةردابملل ٍفاك مييقت نامضل بولطملا وه ام

ةيباجيإلا ةيبرتلا ةردابم ريوطتل راطإ  5.6

:ةيباجيإلا ةيبرتلا تاردابم ريوطتل لودلا معدل ةلئسألا نم ةعومجم عضي راطإ لفسألاب
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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/nonviolence .ةيبوروألا

 قيطلبلا رحب لود سلجم

 لودلا .يميلقإلا راوحلاو نواعتلل  يموكح يسايس ىدتنم وهو 1992 ماع 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 1998 ماع 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.org .لافطألا 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.org. فنعلا نم ةيلاخ



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

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

هيِجْوَتلا ريراقت

   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

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 ةيبرت
يندبلا باقعلا رظحي يذلا عيرشتلا ذافنإل ةيباجيإ ةيبرت 

   - ةفينعلا ريغ ةلوفطلل ةمعاد تاعمتجم ءانب
ةيندبلا ةبوقعلا رظحي يذلا عيرشتلا ذافنإ فدهب يعولا ةدايزل تالمح

   - ةفينعلا ريغ ةلوفطلل نيمعادك ةمدخلا ومدقم
ةيندبلا ةبوقعلا رظحي يذلا عيرشتلا ذافنإل لهألاو لافطألل ةمدخلا ميدقت

   - ةفينع ريغ ةلوفط وحن يعاسملا ةعباتم
ةيندبلا ةبوقعلا رظحي يذلا عيرشتلا ذافنإل تايكولسلاو تاهجوتلا يف تاريغتلا سايق 


