الهدف  :٦١التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة ،وإتاحة
إمكانية وصول الجميع إلى العدالة ،وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع
المستويات
الغاية  :٢-٦١إنهاء ما يتعرض له األطفال من سوء المعاملة واالستغالل واالتجار بالبشر وجميع أشكال العنف
والتعذيب
المؤشر  :٦-٢-٦١نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و 71سنة والذين تعرضوا ألي عقاب
بدني و/أو اعتداء نفسي من جانب مقدمي الرعاية في الشهر السابق
المعلومات المؤسسية
المنظمة /المنظمات:
منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)
المفاهيم والتعاريف
التعريف:
يتم حاليا ً قياس نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و 71سنة والذين تعرضوا ألي عقاب
بدني و  /أو اعتداء نفسي من قبل جانب مقدمي الرعاية في الشهر السابق بنسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم
بين سنة واحدة و 71سنة والذين تعرضوا ألي عقاب بدني و  /أو اعتداء نفسي من جانب مقدمي الرعاية في
الشهر السابق.
األساس المنطقي:
في كثير من األحيان ،تتم تربية األطفال باستخدام أساليب تعتمد على القوة البدنية أو الترهيب اللفظي لمعاقبة
السلوكيات غير المرغوب بها وتشجيع السلوكيات المرغوبة .يمثل استخدام االنضباط العنيف مع
األطفال انتهاكا لحقوقهم .إذ يميل االنضباط الجسدي والعدوان النفسي إلى التداخل ويحدثان معا في كثير من
األحيان ،مما يؤدي إلى تفاقم الضرر الذي يسبّبانه على المدى القصير والطويل .وتتراوح عواقب االنضباط
العنيف من اآلثار الفورية إلى األضرار الطويلة األجل التي يحملها األطفال حتى مرحلة البلوغ ،لكنه من أكثر
أنواع العنف ضد األطفال انتشارا ً كما أنه مقبول اجتماعيا ً.
المفاهيم:
صياح على
في المسوح العنقودية المتعددة المؤشرات ( ،)MICSيشير العدوان النفسي إلى فعل الصراخ ،أو ال ّ
طفل ما ،وكذلك إطالق أسماء مهينة على الطفل ،مثل "غبي" و"كسول" .أما العقاب البدني (أو الجسدي) فهو

عرف العقوبة البدنية بفعل ّ
هز الطفل،
فعل يهدف إلى التسبب في ألم بدني أو عدم الراحة ،إنما ليس إصابة .ت ُ َّ
وصفعه أو صفعها على اليد  /الذراع  /الساق ،وضربه على قفاه أو في أي مكان آخر في الجسم بغرض
صلب ،أو ببساطة باليد ،الضرب أو الصفع على الوجه أو الرأس أو األذنَين ،أو اإلبراح ضربا ً مرارا ً وتكرارا ً
بأقصى ما يمكن من قوة.
التعليقات والقيود:
هناك أداة قياس وموحدة ومصدقة (نسخة الوالدين والطفل من مقياس تكتيكات النزاع أو  )CTSPCومقبولة
على نطاق واسع وقد تم تنفيذها في عدد كبير من البلدان ،بما في ذلك البلدان ذات الدخل المرتفع.
يجب أن يتم تعريف العقاب البدني واالعتداء النفسي بشكل واضح جدا ً بالنسبة للبلدان ،لكن هذا ال ينبغي أن
يكون مشكلة حيث أن هناك ثروة من األدبيات المتاحة واألبحاث حول العقاب العنيف لألطفال ،باإلضافة إلى
والتعليق العام رقم  71على اتفاقية حقوق الطفل الذي يوفّر تعريفا ً للعقاب "الجسدي" أو "البدني" فضالً عن
"العنف العقلي".
المنهجية
طريقة االحتساب:
عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و 71سنة والذين تشير التقارير إلى أنهم تعرضوا ألي
عقاب جسدي و  /أو اعتداء نفسي من جانب مقدمي الرعاية في الشهر السابق مقسوم على مجموع عدد
األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و 71سنة في عدد السكان مضروب ب 711
التفصيل:
بحسب الجنس والعمر والدخل ومكان اإلقامة والموقع الجغرافي
معالجة القيم الناقصة:


على مستوى البلد
عندما تكون البيانات الخاصة بالبلد ناقصة بالكامل ،ال تنشر اليونيسف أي تقديرات على مستوى البلد.



على المستويين اإلقليمي والعالمي
يتم تطبيق المتوسط اإلقليمي على تلك البلدان داخل المنطقة ذات القيم الناقصة ألغراض حساب المجاميع
اإلقليمية فقط ،ولكن ال يتم نشرها كتقديرات على مستوى البلد.
المجاميع اإلقليمية:

تمثل المجاميع العالمية المتوسطات المرجحة لجميع المناطق الفرعية التي تشكل العالم .وتعد المجاميع اإلقليمية
متوسطات مرجحة لجميع البلدان داخل المنطقة.
مصادر البيانات
الوصف:
المسوح األسرية مثل المسح العنقودي متعدد المؤشرات الذي تدعمه اليونيسف والمسوح الديمغرافية الصحية
التي كانت تجمع البيانات عن هذا المؤشر في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط منذ عام  .5112وفي
ضا من خالل المسوح األسرية الوطنية األخرى.
بعض البلدان ،يتم جمع هذه البيانات أي ً
عملية الجمع:
تتولّى منظمة االمم المتحدة للطفولة عملية سنوية لتحديث قاعدات بياناتها العالمية ،ما يُس ّمى بإبالغ البلدان عن
المؤشرات الخاصة باألهداف ( )CRINGويجري ممارسة هذا التمرين بالتعاون الوثيق مع مكاتب بلدان
اليونسف بهدف ضمان ان تتض ّمن قاعدة البيانات العالمية لليونيسف بيانات محدّثة قابلة للمقارنة الدولية .تتم
دعوة مكاتب الدول األعضاء في منظمة األمم المتحدة للطفولة إلى تقديم ،من خالل نظام إلكتروني ،أي بيانات
محدّثة لعدد من المؤشرات الرئيسة بشأن رفاه النساء واألطفال .ثم يقوم المتخصصون في القطاع باستعراض
التحديثات التي ترسلها المكاتب القطرية في مقر اليونيسف للتحقق من االتساق وجودة البيانات اإلجمالية
للتقديرات المقدمة .وتستند هذه المراجعة إلى مجموعة من المعايير الموضوعية لضمان إدراج أحدث
المعلومات الموثوقة فقط في قواعد البيانات .وبمجرد مراجعتها ،يتم توفير التعليقات حول ما إذا كانت نقاط
البيانات المحددة مقبولة أم ال ،والسبب وراء عدم قبولها ثم يتم إدخال نقاط البيانات الجديدة المقبولة في قواعد
البيانات العالمية لليونيسف ونشرها في الجداول اإلحصائية لحالة األطفال في العالم ،وكذلك في جميع
المنشورات  /المواد التي تعتمد على البيانات .كما يتم نشر قاعدات البيانات المحدثة عبر اإلنترنت على الموقع
.data.unicef.org
كما تبحث اليونيسف على مدار السنة عن مصادر إضافية للبيانات التي يراجعها المكتب القطري لليونيسف
قبل إدراجها في قاعدات البيانات العالمية.
توافر البيانات
تتوفر بيانات ممثّلة وطنيا ً وقابلة للمقارنة على المستوى الوطني لعينة فرعية من األطفال الذين تتراوح أعمارهم
بين سنة واحدة و 71سنة في  11بلدا ً من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
الجدول الزمني
غير قابل للتطبيق

المزودة بالبيانات
الجهات
ّ
مكاتب اإلحصاءات الوطنية (بالنسبة للجزء األكبر)
الجهات المج ّمعة للبيانات
االسم:
منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)
المراجع
دليل الموارد المو ّحدة:
data.unicef.org
المراجع:
http://data.unicef.org/child-protection/violent-discipline.html

