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عامل خاٍل من اخلوف والعنف، حيث ال يمت ترك أي أحد يتعرض لذلك، هو 
رؤية ملهمة ومطوحة خلطة التمنية املستدامة لعام 2030 )األمم املتحدة، 

2015(. يعيط جدول أمعال عام 0302 قوة دافعة هامة إلدراك حق لك طفل 
يف المنو يف بيئة آمنة وحاضنة من خالل هدفني حمددين: إهناء مجيع 

أشاكل العنف ضد األطفال )اهلدف16.2(؛ ومضان حصول مجيع األطفال 
عىل نوعية جيدة من التمنية والرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة والتعلمي 

قبل االبتدايئ )اهلدف 4.2(. جيب أن يبدأ إهناء العنف وإحداث تغيري 
إجيايب يف حياة األطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة )سانتوس بايس، 

.)2018

الرضورات لطفولة مبكرة حاضنة، وخالية من العنف
إن إهناء العنف يف مرحلة الطفولة املبكرة هو أواًل وقبل لك يشء مسألة حقوق الطفل. 

أصدرت جلنة األمم املتحدة حلقوق الطفل تعليًقا عاًما حول حقوق الطفل يف مرحلة 
الطفولة املبكرة:

األطفال الصغار مه أحصاب حقوق. ... هلم احلق يف اختاذ تدابري محاية خاصة، 
ومه عرضة بشلك خاص للرضر النامج عن عالقات غري موثوقة ومتقلبة مع 

الوالدين ومقديم الرعاية، أو النشئة يف فقر مدقع وحرمان، أو أن يكونوا حماطني  
بالرصاع والعنف.

األطفال الصغار مه األقل قدرة عىل جتنب أو مقاومة ]العنف[، واألقل قدرة عىل 
فهم ما حيدث وأقل قدرة عىل طلب امحلاية من اآلخرين.

توجد أدلة دامغة عىل أن الصدمات اليت حتدث نتيجة لإلمهال واإلساءة هلا تأثريات 
سلبية عىل التمنية، مبا يف ذلك منو أصغر األطفال سنًا، وهلا آثار ميكن قياهسا 

عىل معليات نضج العقل. )جلنة األمم املتحدة حلقوق الطفل، 2005(

إحدى العقبات الرئيسية أمام إهناء العنف ضد األطفال يه االنطباع السائد أن 
الطفولة املبكرة يه فرتة من القدرات املتطورة حنو بلوغ سن الرشد – وعند بلوغ سن 
الرشد فقط يكون الخشص إنساًنا اكمل احلقوق. جيب تغيري هذا املنظور! تقر اتفاقية 

األمم املتحدة حلقوق الطفل أن مجيع األطفال مه أحصاب حقوق جيب احرتامهم 
ومحايهتم، بداًل من معاملهتم بوصفهم "ليسوا أخشاصًا بعد"

مارتا سانتوس 
بايس،

 املمثلة اخلاصة 
لألمني العام لألمم 

املتحدة املعنية 
بالعنف ضد األطفال، 

نيويورك، الواليات 
املتحدة األمريكية 

جيب أن يبدأ منع العنف يف 
مرحلة الطفولة املبكرة
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شؤون الطفولة املبكرة اخلالية من العنف: تظهر األدلة العملية أن األيام األلف األوىل 
من حياة الطفل يه األساس لتطور الخشص مستقباًل بالاكمل. تعمتد القدرات البدنية 
والفكرية واالجمتاعية والعاطفية املثىل لألطفال عىل تليق الرعاية احملّبة منذ البداية. 
ويبني العمل أن التوتر يف مرحلة الطفولة املبكرة، مبا يف ذلك التعرض للعنف، يرض 

بصحة األطفال وتعلميهم، مع التعرض لعواقب نفسية وفسيولوجية سلبية طويلة االمد 
ميكن أن تسبب تغريات دامئة يف الدماغ النايم، مما يؤثر عىل اكتساب اللغة واألداء 

املعريف والسيطرة عىل الذات. 

أكدت دراسة األمم املتحدة حول العنف ضد األطفال أن منع العنف ضد األطفال 
سيساعد يف معاجلة املشكالت االجمتاعية طويلة االمد اليت تفرض تاكليف جممتعية 
كبرية )بيهنريو، 2006(. واليوم، أدى التقدم يف عمل األعصاب إىل زيادة كبرية يف 
فهمنا لكيفية تطور منو الدماغ يف وقت مبكر. تظهر الدراسات الطولية أن األطفال 

املعرضني لسوء املعاملة مه أكرث عرضة ألن يكونوا حضايا للعنف يف وقت الحق من 
احلياة وأن يصبحوا مه أنفهسم مرتكبني للجرامئ. من املرحج أن يستخدم األطفال 

الذين يتعرضون للعنف يف سنواهتم األوىل العنف عندما يكربون ضد رشاكءمه 
وأطفاهلم، ويكونون أكرث عرضة لالخنراط يف السلوك اإلجرايم. يتطلب كرس هذه 

احللقة الوحشية من العنف أن يعيش لك طفل بدون أي إساءة أو إمهال.

أثــر العنف عىل األطفال 
عىل الرمغ من املخاطرة  بالتطور اليحص لألطفال وتاكليفه االجمتاعية واالقتصادية، 

يظل العنف جانبًا واسع االنتشار لكثري من األطفال. يف عام 2016،  قّدرت جملة 
النسيت أن 250 مليون طفل دون سن اخلامسة يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان 

املتوسطة الدخل معرضون خلطر التقليل من إماكنياهتم بسبب التعرض لملحن يف 
سنواهتم األوىل. وقد قّدرت دراسة ُأجريت عام 2016 يف طب األطفال أن أكرث من 

مليار طفل قد تعرضوا لبعض أشاكل العنف يف العام السابق )هيليس وأخرون.، 
)2016 كشف تقرير اليونيسف لعام 2017 بعنوان الوجه املألوف ما ييل:

خيضع ثالثة أرباع األطفال الذين ترتاوح أمعارمه بني 2 إىل 4 سنوات يف مجيع 
أحناء العامل - ما يقارب 300 مليون طفل - لالنضباط العنيف )العقاب البدين و 
/ أو العدوان النفيس( من قبل والدهيم أو غريمه من مقديم الرعاية يف املزنل، 

وحوايل 6 من لك 10 )250 مليون( تعرضوا للعقاب اجلسدي.

تؤكد هذه البيانات احلاجة امللحة إىل تعزيز فهم أفضل ألثر العنف عىل األطفال 
الصغار، وأمهية التنفيذ الفعال لتدابري الوقاية واالستجابة.

إن مضان الطفولة املبكرة كفرتة خالية من العنف ميثل أولوية يف والييت ممكثل خاص 
وأنا استخدم لك فرصة للرتوجي للتدخالت اليت أثبتت جدواها. وتتطلب الوقاية الفعالة 
حصول األطفال وعائالهتم عىل خدمات اجمتاعية عالية اجلودة ومحاية اجمتاعية تدمع 
بيئة أرسية آمنة ومغذية. وتعترب براجم تربية األطفال اإلجيابية واألشاكل غري العنيفة 

من انضباط األطفال أساسية يف دمع مقديم الرعاية مبسؤولياهتم يف تربية األطفال، 
وتوفري بدائل للعقاب اجلسدي. تظهر البيانات اليت مجعهتا اليونيسف )2010( أن 

"إحدى العقبات 
الرئيسية أمام 

إهناء العنف ضد 
األطفال يه 

االنطباع السائد 
أن الطفولة املبكرة 

يه فرتة من 
القدرات املتطورة 
للوصول إىل سن 

الرشد"
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التاكليــف االقتصاديــة للعنف يف مرحلة الطفولة املبكرة 
تاكليف الرتايخ يف التعامل مع العنف يف مرحلة الطفولة املبكرة مرتفعة. وتبني 

التجارب العاملية أن تعزيز السياسات املتاكملة لتمنية الطفولة املبكرة، اليت تمشل 
التدخالت اهلادفة إىل منع العنف ضد األطفال والقضاء هيلع، أمر منطيق من الناحية 

االقتصادية.

ويقدر أن العنف ضد األطفال يلكف االقتصاد العاملي أكرث من 7 تريليون دوالر يف 
السنة من خالل تأثريه املبارش عىل األطفال واألرس واملجمتعات، وعىل حياة الكبار من 

حضايا )برييزينييتو وآخرون.، 2014(.

غري أن ما هيمله هذا الرمق اهلائل هو التاكليف النامجة عن القيود املفروضة عىل

الصورة: اليونيسف ماالوي

معظم االهايل ال يعتقدون أن االنضباط العنيف رضوري. لقد شاهدت ذلك بنفيس 
عندما زرت مؤخرًا برناجًما أولًيا إجيابًيا يف بنوم بنه: يعرف األهايل بشلك غريزي 

أن استخدام العنف ليس أفضل اسرتاتيجية ومه متشوقون لتعمل أساليب تأديبية "غري 
عنيفة"
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األطفال لالسمتتاع حبياة حصية وُمرضية كأعضاء منتجني يف املجمتع. إن إهناء العنف 
ضد األطفال الصغار يساعد عىل تمنية رأس املال البرشي الذيُ يبىن هيلع مستقبل 

املجمتع، ويقلل من تاكليف التعامل مع عواقهبا يف وقت الحق.

اســراتيجيات إلهناء العنف يف مرحلة الطفولة املبكرة
يتطلب إهناء العنف يف مرحلة الطفولة املبكرة مشاركة اكملة من املجمتع يف تنفيذ 

اسرتاتيجية وطنية شاملة ودمعها من خالل أربع راكئز أساسية: 

جيب أن تستند محاية األطفال الصغار من اإلمهال واإليذاء واالستغالل إىل 
األساس املعياري حلظر قانوين رصحي وشامل عىل مجيع أشاكل العنف يف مجيع 
الظروف. واليوم، أصدرت أكرث من 50 دولة ترشيعات حمددة حتظر مجيع مظاهر 

العنف اجلسدي والنفيس واجلنيس ضد األطفال يف مجيع السياقات، مبا يف ذلك 
العقاب اجلسدي يف املدارس واملزنل.

إن اتباع هنج متاكمل مشرتك بني القطاعات من خالل روابط قوية وفعالة بني 
قطاعات الصحة والتغذية والتعلمي وامحلاية االجمتاعية ومحاية الطفل أمر بالغ 

األمهية لضامن المنو اليحص لألطفال. يؤدي تنسيق تقدمي اخلدمات إىل زيادة 
العائد املرتفع عىل االستمثار يف مبادرات الطفولة املبكرة، مع جتنب تاكليف 
التدخالت املجزأة. ويتطلب مضان الرتابط يف تقدمي اخلدمات وجود مؤسسة 

حكومية رفيعة املستوى عىل دراية مبخاوف الطفولة املبكرة وتكون مسؤولة عن منع 
العنف ضد األطفال والتصدي له. وجيب أن يكون لدهيا القدرة عىل إرشاك قطاعات 

متعددة، وتأمني المتويل الاكيف، وإجراء مراقبة وتقيمي فعال للنتاجئ. إن تعزيز 
قدرات املهنيني يف جمال الكشف املبكر عن العنف ضد األطفال الصغار واالستجابة 

له يعد أمرًا أساسيًا إىل جانب واجب إلزايم باإلبالغ عن احلوادث.

إن تقدمي الدمع للعائالت ومقديم الرعاية يف جمال تربية األطفال أمر أسايس 
وينبيغ أن يمشل نظم محاية وطنية ومحاية اجمتاعية مستجيبة تعزز قدرة العائالت 
عىل هتيئة بيئة مزنلية حاضنة، ومضان سالمة األطفال، ومنع أي جمازفة ممكن أن 

تعرضهم للعنف يف حياهتم. مكا يساعد دمع األرسة يف احلد من جهر األطفال 
ووضعهم يف الرعاية البديلة حيث من املمكن عدم توفر بيئة مالمئة لتمنية الطفل 
يف وقت مبكر وحيث يكون األطفال الصغار عرضة خلطر اإلمهال وسوء املعاملة 

واالستغالل من جانب املوظفني الذين قد يفتقرون إىل التدريب املناسب أو يشعرون 
باإلحباط يف معلهم بسبب اخنفاض الرواتب. ُتَعد مبادئ األمم املتحدة التوجهيية 

للرعاية البديلة لألطفال أداة قوية ملساعدة الدول عىل الوفاء بالزتاماهتا لضامن حق 
الطفل يف حياة أرسية آمنة خالية من العنف )األمم املتحدة، 2010(.

وال يزال تعزيز البحوث والبيانات لرصد مدى انتشار العنف يف مرحلة الطفولة 
املبكرة، وفهم مواقف وممارسات الوالدين ومقديم الرعاية، وتوسيع نطاق التدخالت 

األكرث فعالية للسياق احمليل أمرا ال غىن عنه لتحقيق التقدم يف التنفيذ الوطين.

"الوقاية الفّعالة 
تتطلب أن حيصل 
األطفال الصغار 

وأرسمه عىل 
خدمات اجمتاعية 

عالية اجلودة 
ومحاية اجمتاعية 
تدمع وجود بيئة 

أرسية آمنة 
وحمبة"
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إن حقوق الطفل احلمتية إلهناء مجيع أشاكل العنف ضد األطفال، والبحوث اليت توثق 
االسرتاتيجيات الفعالة إلهناهئا، ومجموعة العلوم اليت تظهر أثر العنف املدمر عىل 

منو األطفال الصغار، والتاكليف اهلائلة اليت يتحملها املجمتع ترصخ من أجل معلنا 
العاجل. هيدف جدول أمعال التمنية املستدامة إىل وضع حد مجليع أشاكل العنف 

ضد األطفال ومضان أن يمتكن مجيع األطفال من الوصول إىل تمنية جيدة يف مرحلة 
الطفولة املبكرة مما يرّسع العمل عىل املستوى الوطين إلحداث تغيري إجيايب يف حياة 

األطفال. لقد حان الوقت لترسيع اجلهود حنو عام 2030 - األطفال ال يستحقون أقل من 
هذا!
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