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يعرض تقرير جديد ملنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف( 
)UNICEF( اإلحصاءات األخيرة التي أجريت بشأن العنف ضد 
األطفال استنادًا إلى بيانات مت جتميعها من 190 بلدًا.  يلقي هذا 
التقرير الضوء على قضية ظلت غير موثقة إلى حد كبير وذلك 
من خالل استعراض النماذج الشاملة للعنف واملواقف واملعايير 
االجتماعية.  ويكمن الهدف منه استعمال البيانات جلعل العنف 
ضد األطفال وتشعباته العديدة ظاهرًا أكثر، ما يؤدي إلى تفهم 
أكثر شمولية لضخامته وطبيعته ويقّدم أفكارًا ملنعه.  وفيما ثمة 
بيانات موثوقة  حاجة لبذل جهود مكثفة من أجل تعزيز توفر 
وشاملة بشأن هذه القضية، تشكل النتائج املعروضة في هذا 

التقرير نداًء واضحًا من أجل العمل.

استعراض عام
أساسي  حق  هو  العنف  أشكال  كافة  من  األطفال  حماية 
ضمنته اتفاقية حقوق الطفل ومعاهدات أخرى بشأن حقوق 
حقيقيًا  جزًءا  العنف  يبقى  ذلك  ومع  واملعايير.   اإلنسان 
وطويلة  فورية  عواقب  له  العالم  حول  األطفال  حياة  من 
األجل – بغض النظر ع�ن ظروفه�م االقتصادية واالجتماعية 
وثقافتهم ودينهم وعرقهم – فغالبًا ما تعيق اإلساءة لألطفال 
ويكون  التعلم  في  صعوبات  فيواجهون  منوهم  وإهمالهم 
أداؤهم ضعيفًا في املدرسة.  وقد يعانون من اعتزاز ضعيف 
بالنفس واالكتئاب ما قد يؤدي في أسوأ احلاالت إلى سلوك 
ينطوي على مخاطر وإحلاق األذى بالذات.  كما أن مشاهدة 
العنف ميكنها أن تتسبب بضائقة مشابهة.  فاألطفال الذين 
قبول  إلى  مييلون  عنيف  محلي  مجتمع  أو  أسرة   في  ينمون 
هذا السلوك كطريقة حلل النزاعات، مكررين استعمال منوذج 
العنف واإليذاء ضد زوجاتهم وأطفالهم.  وبعيدًا عن األثار 
املأساوية على األفراد واألسر، يحمل العنف ضد األطفال في 
طياته تكاليف اقتصادية واجتماعية في ما يتعلق باإلمكانات 

املفقودة واإلنتاجية املخفضة.

العنف  بطبيعة  االعتراف  األخيرة  أعوام  العشرة  خالل  ومنا 
السائد وتأثيره على األطفال.  ومع ذلك، تبقى هذه الظاهرة 
عنها.   اإلبالغ  في  نقص  وذات  كبير  حد  إلى  موثقة  غير 
وميكن إسناد ذلك إلى أسباب مختلفة، مبا فيها واقع أن بعض 
أشكال العنف ضد األطفال هي مقبولة اجتماعيًا ضمني�ًا أو 
هم  الضحايا  من  فالعديد  تعسفية.   أنها  مفهومة على  غير 
أو  بتجاربهم  البوح  من  يتمكنوا  كي  جدًا  ضعفاء  أو  صغار 
حماية أنفسهم.  وفي أغلب األحيان عندما يبلغ الضحايا عن 
اإلساءة إليهم، يخفق النظام القانوني في االستجابة وتكون 
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خدمات حماية الطفل غير متاحة.  أضف إلى ذلك االفتقار 
إلى بيانات دقيقة بشأن هذه القضية، ما يراكم املشكلة من 
خالل تعزيز اللبس بأن العنف يبقى ظاهرة هامشية يؤثر على 
فئات معينة من األطفال ويرتكبه فقط مجرمون لديهم ميول 

بيولوجية للسلوك العنيف.

وبالرغم من الفجوات التي ال حتصى في قاعدة املعرفة احلالية، 
يشكل هذا التقرير شهادة على التحسينات التي طرأت على 
مجموعة البيانات التي مت جمعها في األعوام األخيرة.  ويفيد 
التقرير من الدالئل املتوافرة لشرح ما هو معروف حاليًا بشأن 
البيانات  مستخدمًا  األطفال،  ضد  للعنف  العاملية  النماذج 
املجمعة من مصادر مختارة.  ويركز التحليل أواًل على أشكال 
العنف بني األفراد واحملددة كأعمال عنف ملحقة باألطفال من 
وتتضمن  األفراد.   من  صغيرة  مجموعة  أو  آخر  فرد  جانب 
أنواع العنف بني األفراد التي يغطيها هذا التقرير األنواع التي 
وشخصيات  آخرون،  أسرة  وأفراد  الرعاية  مقدمو  يرتكبها 

سلطوية، ونظراء وغرباء داخل املنزل وخارجه.

ونظرًا لالفتقار العام لالتساق في طريقة جمع البيانات بشأن 
رئيسية  بصورة  التقرير  هذا  يعتمد  األطفال،  ضد  العنف 
على معلومات مت جتميعها من مصادر دولية مماثلة، مبا فيها 
اخلاصة   )MICS( املؤشرات  املتعددة  العنقودية  املسوحات 
 )DHS( والصحية  السكانية  واملسوحات  باليونيسف، 
املتحدة  للواليات  التابعة  الدولية  التنمية  بوكالة  اخلاصة 
للصحة  العاملية  االستقصائية  والدراسات   ،)USAID(
ألطفال  الصحي  السلوك  ودراس��ة   )GSHS( املدرسية 
االستقصائية  البرامج  هذه  تنفيذ  ومت    .)HSBC( املدارس
الدولية في الغالب في البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل 
سن  في  األطفال  لدى  الصحي  السلوك  دراسة  )باستثناء 
املدرسة(.  وفيما يركز هذا التقرير إلى حد كبير على هذه 
البلدان، غير أنه يجب عدم تفسيره بأي شكل من األشكال 
بأنه يقترح عدم وجود العنف ضد األطفال أيضًا في البلدان 
أيضًا  التقرير  يستعمل  الصدد،  وبهذا  الدخل.   املرتفعة 
وقائع قطرية مخصصة أو أدلة مستقاة من دراسات صغيرة 
النطاق ودراسات استقصائية وطنية من أجل إلقاء الضوء 
تتوفر  لم  بلدان مختلفة  الظروف في  أو  على بعض اجلوانب 
املصادر  هذه  ومستخدمًا  لها.   متماثلة  أو  متثلها  بيانات 
بلدًا   190 من  جتميعها  مت  بيانات  التقرير  يعرض  املجمعة، 
األطفال  ضد  العنف  بشأن  لالحصاءات  جتميع  أكبر  وميثل 

حتى هذا التاريخ. 

النتائج الرئيسية
يقدم هذا التقرير أدلة من مختلف املهن والتخصصات في 
حياة  في  دائمًا  حاضر  العنف  بأن  تثبت  العالم  أرجاء  كافة 
األطفال.  ويتخذ العنف بني األفراد أشكااًل متعددة – بدني 
وجنسي ونفسي – ويحدث في أماكن متعددة، مبا في ذلك 
املنزل واملدرسة واملجتمع احمللي وعلى اإلنترنت.  وعلى نحو 
مماثل، ترتكب مجموعة واسعة من اجلناة العنف ضد األطفال 
تتضمن أعضاء األسرة، العشراء، املعلمني، اجليران، الغرباء 
وأطفااًل آخرين.  وهذا العنف ال يلحق األذى واأللم والذل 

باألطفال فحسب، بل يقتلهم أيضًا.

القتـل
في عام 2012 وحده، أودت جرائم القتل بحياة نح��و 000 95 
من األطفال واليافعني حتت سن 20 سنة، ما يجعله سببًا مؤديًا 
إلى اإلصابة والوفاة اللتني  ميكن وقاية األطفال منهما.  وعاش 
ومتوسطة  منخفضة  بلدان  في   )85  000( الضحايا  معظم 
أعوام،  و 9  بني صفر  ما  البالغني  األطفال  بني  ومن  الدخل.  
نسبة 85 في املائة من الوفيات هي نتيجة أمراض سارية وغير 
معدية مع تباين ضئيل بني اجلنسني. لكن ومع تخطي األطفال 
عن  الناجمة  الوفيات  نسبة  تزيد  العمر،  من  العاشرة  السنة 

إصابات متعمدة مبا فيها القتل، السيما بني الصبيان.

وعامليًا، تسجل بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 
  .)25  400( ال�20  سن  دون  القتل  ضحايا  من  نسبة  أكبر 
األعلى  الثانية  النسبة  أفريقيا  ووسط  غرب  بلدان  وتسجل 
)400 23(، تتبعها بلدان شرق وجنوب أفريقيا )000  15(.  
ويكمن أدنى معدل قتل في الفئة العمرية هذه في بلدان رابطة 
(CEE/ أوروب��ا  وشرق  وسط  لدول  حديثًا  املستقلة  ال��دول 

أما  أفريقيا.  وشمال  األوسط  الشرق  بلدان  وتتبعها   ، CIS)

البلدان الثالثة من حيث معدالت القتل األعلى في العالم بني 
األطفال واليافعني دون سن ال�20 فهي السلفادور وغواتيماال 
من  في كل  القتل  ويشكل  البوليفارية.   فنزويال  وجمهورية 
هذه البلدان السبب الرئيسي للوفيات بني الصبيان اليافعني.  
الشباب  قتل  ضحايا  من  عدد  أكبر  تسجل  نيجيريا  أن  كما 
الذين بلغ عدد الوفيات بينهم حوالي 000 13 في عام 2012، 

تتبعها  البرازيل حيث بلغ العدد ما يقارب 000 11. 

التأديب العنيف
رغم كون االحصاءات املذكورة آنفًا مذهلة، لكنها متثل بروزًا 
لعنف استثنائي نسبيًا في حياة األطفال. وتظهر البيانات أن 

2



املزيد من األطفال يتعرضون للعنف على شكل التأديب – في 
منازلهم عادة وفي سن مبكرة.  وباملعدل، نحو 6 من كل 10 
العالم  و 14 سنة على مستوى  بني سن سنتني  فيما  أطفال 
مقدمي  من  البدنية  للعقوبة  يتعرضون  طفل(  بليون  )قرابة 
الرعاية على أساس منتظم.   وفي الغالب، يتعرض األطفال 
وأشد  النفسي.   واالعتداء  البدني  العقاب  من  ملجموعة 
أشكال العقاب البدني – ضرب الطفل على رأسه أو أذنيه أو 
وجهه أو ضربه بقسوة وتكراراً – تكون غير مألوفة إجمااًل:  
ففي املعدل، يتعرض نسبة 17 في املائة تقريبًا من األطفال 
في 58 بلدًا لهذه املمارسات القاسية.  وفي 23 بلدًا يكون 
العقاب البدني سائدًا ويطال أكثر من طفل من أصل خمسة 

أطفال.

املواقف إزاء العقاب البدني لألطفال
عنيف  لتأديب  املعرضني  األطفال  من  األكبر  النسبة  تبدو 
تعارض النتائج بشأن املواقف إزاءه: 3 يافعني من بني كل 10 
على مستوى العالم يعتقدون أن العقوبة البدنية ضرورية لتربية 
األطفال أو تعليمهم حسب األصول.  في الواقع، نسبة املجيبني 
سوازيلند،  واحد،  بلد  باستثناء  البلدان  كافة  في  الراشدين 
كثيرًا  أدنى  هي  ضروري  البدني  العقاب  أن  يعتقدون  الذين 
و14  عامني  ما بني  أعمارهم  تتراوح  الذين  األطفال  نسبة  من 
عامًا اخلاضعني لتأديب عنيف. وفي معظم البلدان، يرجح أن 
الراشدين غير املتعلمني أو ذوي مستوى تعليم منخفض يجدون 
نظرائهم  من  أكثر  األطفال  تربية  في  البدني ضروريًا  العقاب 
 51 نسبة  وجدت  املثال،  سبيل  على  اليمن  ففي  املثقفني.  
في املائة من األمهات أو مقدمي الرعاية الرئيسيني املفتقدين 
للتعليم النظامي بأن ثمة ضرورة الستخدام العقاب البدني في 
تربية الطفل، مقارنة بنسبة 21 في املائة من األمهات أو مقدمي 

الرعاية الرئيسيني احلاصلني على تعليم ثانوي أو عالي.  كما 
جند أن الراشدين ذوو الوضع االقتصادي املنخفض يدعمون 
العقاب البدني أكثر من نظرائهم األكثر ثراًء في حوالي ثالثة 

أرباع عدد البلدان التي توفرت البيانات عنها.

العنف بني النظراء واملرتكب من جانب  العشراء
يصبح األطفال مع منوهم أكثر ضعفًا في مواجهة أشكال أخرى 
نظراؤهم  يرتكبه  الذي  العنف  ذلك  في  مبا  االعتداءات،  من 
والعشراء. واالعتداء البدني بني الطالب مألوف، ال سيما بني 
الصبيان. ففي 25 بلدًا يحظى ببيانات متماثلة، تتراوح نسبة 
انتشار االعتداءات البدنية ضد الطالب الذين تتراوح أعمارهم 
ما بني 13 و15 عامًا، حوالي 20 في املائة في جمهورية مقدونيا 
املائة  في  وما يزيد عن 50  وأوروغواي  اليوغوسالفية سابقًا 
في بوتسوانا وجيبوتي ومصر وغانا وجمهورية تنزانيا املتحدة 
)دار السالم( واليمن.  وعلى مستوى العالم، يتعرض طالب 
واحد أو أكثر بنسبة طفيفة من بني كل 3 طالب فيما بني سن 
13 و 15 سنة لظاهرة التسلط من جانب آخرين على أساس 
منتظم. ومن بني 106 بلدان ذات بيانات مماثلة بشأن اليافعني 
الذين خضعوا ألعمال تسلط مؤخرًا، تتراوح املعدالت ما بني 
7 في املائة في طاجيكستان و74 في املائة في ساموا.  وأقر 
أوروبا  بلدان  في  املائة(  في   31( اليافعني  عدد  ثلث  حوالي 
الغربية وشمال أمريكا مبمارسة التسلط على آخرين، وتراوح 
انتشار أعمال التسلط ما بني واحد من أصل سبعة )14 في 
املائة( في اجلمهورية التشيكية والسويد وحوالي 6 من أصل 

10 )59 في املائة( في التفيا ورومانيا.

سنوات  م�ن  األخيرة  املرحل�ة  في  العنف  جت�رب�ة  وتستمر 
سنة   19 و   15 بني سن  الفتيات  عدد  ربع  قرابة  املراهقة.  

U
N

IC
E

F/N
Y

H
Q

2001-0404/D
eC

esare ©

3



على مستوى العالم )نحو 70 مليون فتاة( يبلغن عن الوقوع 
من  بدًءا  البدني  العنف  أشكال  من  آخر  أو  لشكل  ضحايا 
أفريقيا،  بلدان شرق وجنوب  بلوغهن سن 15 سنة. وفي 
أبلغت نسبة 12 في املائة كحد أدنى من هذه الفئة من العمر 
عن أحداث عنف بدني خالل العام املنصرم في كافة البلدان 
التسعة التي تتوفر البيانات عنها، باستثناء جزر القمر.  وفي 
بلدان غرب ووسط أفريقيا، بلغت النسبة واحدة من أصل 
14 فتاة في كل من البلدان ال�11 التي تتوفر البيانات عنها؛ 
الكاميرون و42 في  في  املائة  في  إلى 26  النسبة  ووصلت 

املائة في جمهورية الكونغو الدميقراطية.

أما الفتيات العازبات فيبلغن عن أعمال عنف بدني يرتكبه أفراد 
األسرة أو أصدقاء أو معارف أو معلمون.  لكن ومن بني الفتيات 
اللواتي تزوجن، يكون العشير احلالي و/أو السابق هو مرتكب 
العنف البدني الذي يتم التبليغ عنه عادة في كافة البلدان التي 
تتوفر البيانات عنها.  وفي الهند وموزامبيق ونيبال وباكستان 
ذكرت  املثال،  سبيل  على  وزامبيا  املتحدة  تنزانيا  وجمهورية 
نسبة تزيد عن 70 في املائة من الفتيات أن زوجهن أو عشيرهن 
احلالي أو السابق هو مرتكب العنف البدني ضدهن.  وبالفعل، 
األكثر  الفتيات  ضد  اجلنساني  العنف  العشير  عنف  يشكل 
شيوعًا. وعامليًا، هناك يافعة واحدة من بني كل 3 يافعات في 
يقعن ضحية لشكل من  مليون(  إلى 19 سنة )84  سن 15 
أشكال العنف الوجداني أو البدني أو اجلنسي على يد الزوج أو 
العشير في مرحلة ما من مراحل حياتهن. ويسجل عنف العشير 
الصحراء  جنوب  أفريقيا  بلدان  في  سيما  ال  مرتفعة  معدالت 

وجنوب آسيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

للعنف  اليافعني  الصبيان  بتعرض  املتعلقة  البيانات  أن  غير 
صبيًا  لكن  أكثر.   محدودة  هي  العشراء،  فيهم  مبا  البدني، 
يافعًا من بني أربعة كحد أدنى ممن تتراوح أعمارهم ما بني 15 
و19 عامًا أبلغ بأنه تعرض للعنف البدني منذ بلوغه 15 عامًا 
في كل من البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل ذات البيانات 
املائة  في   40 البدني  العنف  انتشار  نسبة  وتتخطى  املماثلة؛ 
كما  وموزامبيق(.   )غانا  بلدين  باستثناء  البلدان  كافة  في 
يختلف مرتكبو العنف البدني املبلغ عنهم في البلدان اخلمسة 
ويتضمنون أعضاء األسرة، األصدقاء أو املعارف، واملعلمني.

العنف اجلنسي
فتاة  )أي  سنة   20 فتاة  حتت سن  120مليون  نحو  اضطر 
اجلنسي  االتصال  ملمارسة  فتيات(   10 كل  بني  من  واحدة 

القسري أو غيره من أفعال اجلنس القسري في مرحلة ما من 
من  معينة  أماكن  في  يعشن  فتيات  أن  يبدو  لكن  حياتهن. 
معدالت  فنجد  غيرهن.   من  أكثر  للخطر  معرضات  العالم 
10 في املائة أو أكثر من معدالت اجلنس القسري السائدة 
في 13 بلدًا من أصل 18 في أفريقيا جنوب الصحراء حيث 
تكون البيانات مماثلة. وعلى العكس، في كافة بلدان رابطة 
الدول املستقلة حديثًا لدول وسط وشرق أوروبا ذات البيانات 
املماثلة )باستثناء جمهورية مولدوفا(، أبلغت نسبة أقل من 

واحد في املائة من الفتيات عن أحداث عنف جنسي.

للمرة  اجلنسي  العنف  فيه  حدث  ال��ذي  العمر  قياس  ومت 
بلدًا   21 أصل  من   3 باستثناء  البلدان  كافة  ففي  األولى. 
أنهن  اليافعات  الفتيات  معظم  قالت  مماثلة،  البيانات  حيث 
كن ضحايا عنف جنسي للمرة األولى ما بني عمر 15 و19 
عامًا. غير أن قسمًا كبيرًا منهن تعرض للعنف اجلنسي للمرة 
باستثناء  ال�21  البلدان  كافة  وفي  أصغر.  عمر  في  األولى 
وبرينسيبي  تومي  وسان  مولدوفا  وجمهورية  وليبريا  الهند 
وزامبيا، قالت فتاة كحد أدنى من أصل خمس فتيات أبلغن 
عن حادث عنف جنسي واحد كحد  أدنى بأنه حدث للمرة 

األولى في عمر يتراوح ما بني 10 و14 عامًا.

أو  زوجهن  هو  الفتيات  ضد  اجلنسي  العنف  ومرتكب 
بعيد.  حد  إلى  السابق  أو  احلالي  صديقهن  أو  عشيرهن 
ونسبة كبيرة من الفتيات في دولة بوليفيا املتعددة القوميات 
وجمهورية  وكينيا  وغواتيماال  الدومينيكية  واجلمهورية 
مولدوفا وجمهورية تنزانيا املتحدة وأوغندا أبلغن أيضًا عن 

كونهن ضحايا صديق أو أحد املعارف.

حد  إلى  لكن  أيضًا،  اجلنسي  للعنف  الصبيان  تعرض  كما 
أربعة  بيانات استخرجت من  الفتيات، وفق  بكثير من  أدنى 
بلدان. ففي أوغندا، نسبة الصبيان اليافعني هي أدنى بحوالي 
الضعفني من نظرائهم الفتيات الذين أبلغوا عن أحداث اتصال 
جنسي قسري أو ممارسات جنسية قسرية أخرى. وبصورة 
اليافعني  الصبيان  من  نسبة  أفادت  موزامبيق،  في  مشابهة، 
عنف  كانوا ضحايا  بأنهم  الفتيات  نسبة  من  كثيرًا  أقل  تبلغ 
تباعًا(.  وكما هي  املائة  في  مقابل 9  املائة  في  جنسي )3 
احلال مع الفتيات، حتدث أعمال العنف اجلنسي بني الصبيان 
للمرة األولى في أغلب األحيان ما بني عمر 15 و19 عامًا، 

ومرتكبوها األكثر شيوعًا هم عشراء حاليني أو سابقني.

4



بلدان ذات دخل مرتفع  الذين يعيشون في  اليافعني  كما أن 
هم عرضة للعنف اجلنسي أيضًا.  ففي سويسرا على سبيل 
املثال، أظهرت دراسة استقصائية وطنية عام 2009 بشأن 
نسبة  بأن  عامًا  و17  بني 15  ما  البالغني  والصبيان  الفتيات 
22 في املائة و8 في املائة تباعًا تعرضوا حلادث واحد على 
العنف اجلنسي الذي يتضمن اتصااًل جنسيًا في  األقل من 
حياتهم. ويشكل اإليذاء اإللكتروني العنف اجلنسي األكثر 
شيوعًا الذي يلحق باجلنسني في ذلك البلد. وفي الواليات 
الثانية  الوطنية  االستقصائية  الدراسة  سجلت  املتحدة، 
التي أجريت   )NatSCEV II( للعنف بشأن تعرض األطفال 
عام 2011، معدالت اإليذاء اجلنسي بني الفتيات والصبيان 
الذين تتراوح أعمارهم ما بني 14 و17 عامًا، نسبة 35 في 

املائة و20 في املائة تباعًا.

التبليغ عن أحداث عنف
بغض النظر عن نوع العنف أو الظروف احمليطة به، يكتم معظم 
املساعدة.   يطلبون  وال  بهم  أحلقت  التي  اإلساءة  الضحايا 
أن حوالي نصف  التقرير  املعروضة في هذا  البيانات  وتؤكد 
عدد الفتيات اليافعات الالتي تتراوح أعمارهن ما بني 15 و19 
عامًا لم يخبرن أحدًا قط باألمر.  وفي األردن وقيرغيزستان 
ترتفع  وأوغندا،  وطاجيكستان  وباكستان  ونيجيريا  ونيبال 
النسبة إلى أكثر من النصف. وضحايا العنف اجلنسي اإلناث 
فقط هن أقل احتمااًل في اإلفشاء باإلساءة التي حلقت بهن 
مقارنة باللواتي تعرضن للعنف البدني فقط أو العنف البدني 
بلدان  من  مستخرجة  لبيانات  مقارنة  وتشير  معًا.  واجلنسي 
الغالب،  في  الصبيان  أن  إلى  اجلنسني  عن  معلومات  متلك 

شأنهم شأن الفتيات، يحتفظون بإيذائهم سرًا.

ومن بني الفتيات اليافعات الالتي تتراوح أعمارهن ما بني 15 
و19 عامًا اللواتي كن ضحايا عنف بدني و/أو عنف جنسي، 
قط  املساعدة  يطلنب  لم  بأنهن  منهن   10 أصل  من   7 قالت 
لوضع حد لهذا العنف.  وفيما تختلف األسباب، قالت العديد 
من الفتيات بأنهن لم يدركن أن ما تعرضن له كان شكاًل من 
العنف أو لم يعتبرن اإليذاء مشكلة.  وتظهر البيانات احملدودة 
أنه في بعض البلدان، ال يطلب الفتيان املساعدة شأنهم شأن 
الفتيات.  وكالفتيات، يحتفظ معظم الصبيان بالصمت إزاء 
يعتبرونه  ال  ألنهم  نوعه،  عن  النظر  بغض  للعنف،  تعرضهم 
يلجأ  املساعدة،  اإلناث  الضحايا  تطلب  وعندما  مشكلة.  
معظمهن إلى أسرهن للحصول عليها. ويحتمل أكثر أن يلجأن 
إلى أفراد يعرفونهم شخصيًا لطلب الدعم بداًل من اللجوء إلى 

مؤسسات كدائرة الشرطة، املراكز الطبية، مؤسسات املساعدة 
القانونية، اجلماعات الدينية و/أو اخلدمات االجتماعية، حتى 

عندما يعلمن بأنه ميكنهن إيجاد املساعدة هناك.

املواقف إزاء ضرب الزوجة
بوسع استطالع املواقف واملعايير االجتماعية املتعلقة بالعنف أن 
توفر تبص�رًا في كيفية حدوثه واستمراره وعدم التبليغ عنه.   
وتقترح األدلة في هذا التقرير بأن قرابة نصف جميع الفتيات 
)حوالي  العالم  مستوى  على  سنة   19 إلى   15 سن  في 
ضرب  في  أحيانًا  محق  الزوج  أن  يعتقدون  126مليون( 
الصحراء  جنوب  أفريقيا  بلدان  ففي  عشيرته(.  )أو  زوجته 
والشرق األوسط وشمال أفريقيا، ترتفع هذه النسبة إلى أكثر 
من النصف، وتنخفض في بلدان رابطة الدول املستقلة حديثًا 

لدول وسط وشرق أوروبا  إلى 28 في املائة.

بني  أيضًا  منتشرة  الزوجة  لضرب  الداعمة  املواقف  أن  كما 
الصبيان اليافعني. ففي بلدان شرق وجنوب أفريقيا وجنوب 
تتراوح  الذين  الصبيان  عدد  نصف  يقارب  ما  يعتبر  آسيا، 
أعمارهم ما بني 15 و19 عامًا أن ضرب الزوج لزوجته مبرر 
أفريقيا،  ووسط  غرب  بلدان  وفي  معينة؛  ظروف  ظل  في 
مفاجئ،  بشكل  ورمبا  لكن  الثلث.   قلياًل عن  النسبة  تزيد 
تعتقد نسبة فتيات أكبر من نسبة الصبيان في 28 بلدًا من 
الزوجة  ضرب  أن  اجلنسني،  عن  بيانات  لديها   60 أصل 
الفجوة  تتخطى  البلدان،  هذه  من   14 وفي  أحيانًا؛  مبرر 
بني اجلنسني 10 نقاط النسبة.  جند هذا النموذج في بلدان 
جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء وشرق آسيا ومنطقة 

احمليط الهادئ أكثر مما جنده في مناطق أخرى.

وفيما قد يكون ثمة تباين بني الذكور واإلناث في ما يتعلق 
تتالقى حول  اآلراء  أن  يبدو  الزوجة،  مبدى دعمهم لضرب 
العنف  من  الشكل  هذا  تبرير  ميكن  التي  الرئيسية  الظروف 
في ظلها: ويشكل إهمال األطفال السبب األكثر شيوعًا بني 

اإلناث والذكور املجيبني.

املواقف إزاء االعتداء اجلنسي على األطفال
على  اجلنسي  االعتداء  إزاء  للمواقف  استطالع  أج�ري 
واسعة  لبيانات  حاليًا  افتقار  ثمة  وفيما  أيضًا.   األطفال 
النطاق ومماثلة دوليًا إزاء هذه القضية، تظهر األبحاث التي 
في  التعقيد  تنوعات  والبلدان  املناطق  بعض  في  أجريت 
ضد  العنف  من  املعني  الشكل  هذا  إزاء  الشائعة  املعتقدات 
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املنطقة  بلدان  في  أجريت  دراسة  حللت  مثاًل،  األطفال. 
الشرقية للبح�ر الكاريبي ف�ي 2008 – 2009 مفهوم النساء 
اجلنسي  االعتداء  إزاء  وما فوق  عامًا   18 البالغ�ني  والرجال 
قد  التي  العناصر  بعض  لفهم  محاولة  وفي  األطفال.  ضد 
تساهم في هذا الشكل من العنف، سألت الدراسة املجيبني 
النساء  إزاء  للرجال  السلبي  املوقف  بأن  يشعرون  كانوا  إذا 
يشكل أحد هذه األسباب. عارض معظم املجيبني )60 في 
املائة( هذا الرأي أو كانوا غير واثقني )27 في املائة(.  لكن 
نسبة 77 في املائة من املجيبني قالوا بأن طريقة ارتداء الفتاة 

للمالبس تلفت انتباه الرجل جنسيًا.

على  اجلنسي  لالعتداء  احملسوسة  بالنتائج  يتعلق  ما  وفي 
منطقة  شرق  بلدان  في  املجيبني  أغلبية  اعتبرت  األطفال، 
البحر الكاريبي )85 في املائة( أن هذا االعتداء يلحق ضررًا 
نفسيًا باألطفال على املدى الطويل. غير أن أبحاث أجريت في 
مناطق أخرى من العالم تظهر عددًا من اآلراء.  ففي النرويج 
على سبيل املثال، وجدت دراسة أجريت بني عامة الشعب أن 
املجيبني عبروا عن االلتباس في ما إذا كان االحتكاك اجلنسي 
يلحق الضرر بالطفل أم ال.  وفي نيجيريا، تعتبر نسبة 61 
في املائة من اآلباء الذين أجريت معهم الدراسة االستقصائية 
أن بوسع االعتداء أن يكون له أثر صحي خطير على األطفال 

فقط عندما يتضمن االتصال اجلنسي. 

على عاتقنا
ينتشر العنف ضد األطفال لكنه ليس حتميًا، ووضع حد له 

يشكل مسؤولية مشتركة.

ففيما يعتبر العنف ضد األطفال مشكلة فردية في غالبية األحيان، 
املساواة  عدم  على  قائمة  اجتماعية  مشكلة  الواقع  في  أنه  غير 
العنف  وتغذي  الضعيفة.  التعليم  ومعايير  واجتماعيًا  اقتصاديًا 
املعايير االجتماعية التي تقبل العنف كطريقة مقبولة حلل النزاعات 
كما  التمييز.   وتشجع  األطفال  على  الراشدين  تسلط  وتؤيد 
متكن هذا العنف أنظمة تفتقد لسياسات وتشريع، وحوكمة فعالة 
واالدعاء  اجلناة  مع  والتحقيق  العنف،  ملنع  حازمة  قانون  وسيادة 
ويسمح  للضحايا.  ومعاجلة  متابعة  خدمات  وتوفير  عليهم، 
كنتيجة  مقاس  وغير  موثق  غير  يكون  عندما  باالستمرار  للعنف 

الستثمارات غير دقيقة في جمع البيانات ونشر ضعيف للنتائج.

األطفال  من  العديد  أن  التقرير  هذا  في  املتوافرة  األدلة  وتظهر 
ال يحظون بحماية مالئمة من العنف. فمعظم أعمال العنف ضد 

األطفال يقوم بها األشخاص املكلفون برعايتهم أو الذين يتفاعلون 
معهم يوميًا – مقدمو الرعاية، النظراء والعشراء.  كما أن األطفال 
إليها  يحتاجون  التي  احلماية  من  األحيان  أغلب  في  محرومون 
ويستحقونها من الدولة.  فقط 39 بلدًا في أرجاء العالم حتمي 
األطفال قانونيًا من كافة أشكال العقاب البدني، مبا في ذلك في 
املنزل. إضافة إلى ذلك، ثمة تفاوتات كبيرة بني احلماية املوفرة 
لضحايا العنف من الراشدين واألطفال. على سبيل املثال، إذا 
ضرب أحد األقارب شخصًا راشدًا أو ضربه نظيره، يعتبر هذا 
موضوعة  قانونية  أحكام  وثمة  مقبول  غير  كسلوك  عامة  األمر 
حلماية حقوق الضحية.  لكن إذا عوقب األطفال بعنف من آبائهم 
أو مقدمني آخرين للرعاية، غالبًا ما تعتبر هذه األعمال غير هامة، 
متوفر.  غير  عادة  يكون  القانونية  احلماية  ومستوى  نوع  ونفس 
واملعايير  املواقف  إليه  مضاف   – للحماية  االفتقار  هذا  وينشئ 
بيئة   – األطفال  العنف ضد  أعمال  بعض  تبرر  التي  االجتماعية 

حيث تعتبر أشكال عدة من العنف طبيعية وتفلت من العقاب.

العنف ضد  لتوثيق  أي محاولة  في  املتأصلة  القيود  وإحدى 
األطفال هي التي تستثني: األعداد الكبيرة لألطفال املفترض 
أن تكون عاجزة أو غير راغبة في التبليغ عن جتاربها.  وفيما 
التي  القصة  فإن  القيد،  هذا  من  أيضًا  التقرير  هذا  يعاني 
يرويها تشكل حوافز كافية لتستحث على العمل، إذ وحتى 
الطفل  هذا  فإن  فقط،  واحد  بطفل  الضرر  العنف  أحلق  إذا 

الواحد هو كثير جدًا.

في  األطفال  ضد  العنف  ومواجهة  فهم  عملية  وستستمر 
وضع  ومع  ذلك،  من  الرغم  فعلى  بالصعوبات.  حافلة  كونها 
من  فإنه  وتنفيذها،  العنف  من  للحد  إضافية  استراتيجيات 
البيانات  ايجاد  في  املنتظمة  االستثمارات  أن  أيضًا  الواضح 
هي حيوية.  والدليل الناجم عنها ضروري لرصد االلتزامات، 
وتقييم  جديدة  وقوانني  وسياسات  لبرامج  املعلومات  وتوفير 
فعاليتها. ويجدر باألبحاث املستقبلية أن تركز ليس فقط على 
توثيق انتشار العنف، بل أيضًا على فهم العناصر الكامنة التي 
تغذيه وعلى تقييم التدخالت الهادفة إلى منعه واالستجابة له. 
وستستمر احلاجة للنشر املوسع للبيانات بنسق متوافرة من أجل 
التوعية ولدعم اإلرادة السياسية املطلوبة لوضع استراتيجيات 

وأعمال فعالة وتنفيذها – على كافة مستويات املجتمع.

يقع على عاتقنا وضع حد للعنف ضد األطفال. فمن خالل 
توفر بيانات موثوقة سنعرف متى سيكون قد مت  أخيرًا حتقيق 

واجب ضمان حقوق اإلنسان.
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في عام 2012 وحده، أودت جرائم القتل بحياة نحو 000 95 من األطفال واليافعني حتت سن 20 
سنة – مبا يعادل تقريبًا طفل واحد من كل خمسة من جميع ضحايا جرائم القتل في تلك السنة.  

بليون طفل(  العالم )قرابة  6 من كل 10 أطفال فيما بني سن سنتني و 14 سنة على مستوى  نحو 
يتعرضون للعقوبة البدنية من مقدمي الرعاية على أساس منتظم.

هناك طفل واحد تقريبًا من بني كل 3 طالب بني سن 13 و 15 سنة على مستوى العالم أبلغ عن 
مشاركته في واحدة أو أكثر من املشاحنات البدنية خالل العام املاضي. 

بني الطالب فيما بني سن 13 و 15 سنة يتعرض طالب واحد أو أكثر بنسبة طفيفة من بني كل 3 طالب 
على مستوى العالم لظاهرة التسلط من جانب آخرين على أساس منتظم. 

يقر واحد من كل 3 يافعني في سن 11 إلى 15 سنة في أوروبا وأمريكا الشمالية بتعرضه للتسلط من 
جانب اآلخرين في املدرسة مرة واحدة على األقل خالل الشهرين املنصرمني. 

قرابة ربع عدد الفتيات بني سن 15 و 19 سنة على مستوى العالم )نحو 70 مليون فتاة( يبلغن عن 
الوقوع ضحايا لشكل أو آخر من أشكال العنف البدني بدًءا من بلوغهن سن 15 سنة. 

ملمارسة  فتيات(  بني كل 10  من  واحدة  فتاة  )أي  فتاة  حتت سن 20 سنة  120مليون  نحو  اضطر 
ويواجه  حياتهن.  من  ما  مرحلة  في  القسري  اجلنس  أفعال  من  غيره  أو  القسري  اجلنسي  االتصال 
األوالد أيضًا نفس اخلطر رغم عدم توافر تقديرات عاملية نظرا لعدم وجود بيانات قابلة للمقارنة في 

معظم البلدان. 

هناك يافعة واحدة من بني كل 3 يافعات في سن 15 إلى 19 سنة على مستوى العالم )84 مليون( 
يقعن ضحية لشكل من أشكال العنف الوجداني أو البدني أو اجلنسي على يد الزوج أو العشير في 

مرحلة ما من مراحل حياتهن. 

3 يافعني من بني كل 10 على مستوى العالم يعتقدون أن العقوبة البدنية ضرورية لتربية األطفال أو 
تعليمهم حسب األصول.

قرابة نصف جميع الفتيات في سن 15 إلى 19 سنة على مستوى العالم )حوالي 126مليون( يعتقدون 
أن الزوج محق أحيانًا في ضرب زوجته. 

مالحظة: تستند التقديرات إلى مجموعة فرعية من البلدان التي تتوافر لديها بيانات تغطي 50 في املائة أو أكثر من عدد سكان العالم من األطفال أو البالغني في النطاقات 
العمرية املعنية.

السلوك  املدرسية، ودراسة  العاملية للصحة  والدراسات االستقصائية  السكانية والصحية،  املسوحات  إلى  استنادًا  لليونيسف، 2014،  العاملية  البيانات  قواعد  املصدر: 
الصحي ألطفال املدارس، واملسوحات العنقودية املتعددة املؤشرات، وغيرها من الدراسات االستقصائية الوطنية والدراسات األخرى. والبيانات السكانية مستمدة من: األمم 

املتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، شعبة السكان، التوقعات السكانية في العالم: تنقيح عام 2012، على قرص مدمج، األمم املتحدة، نيويورك، 2013. 
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