
  الدعم الشامل بشأن تنشئة األبناءالدعم الشامل بشأن تنشئة األبناء
لمنع اإلساءة واإلهماللمنع اإلساءة واإلهمال

  دعوة الحكومات الوطنية إلىدعوة الحكومات الوطنية إلى
وضع سياساتوضع سياسات

: 



نات طريقة قابلة للتوسع وعالية المردود لدعم اآلباء والقائمين على الرعاية ومنع إساءة  إن برامج وتدخالت تنشئة األبناء المسندة بالبيِّ
 المعاملة واإلهمال والشدائد في مرحلة الطفولة. وهي ُتسهم في جودة الصحة النفسية والرفاه لألطفال والقائمين على رعايتهم، وتحد

 من سلوكيات خوض المخاطر في جميع مراحل العمر. وفوَر تغطية تكاليف البدء األولية، تصبح تكلفة تقديم تدخالت تنشئة األبناء
لكل أسرة مماثلة تقريًبا لتكلفة برنامج التلقيح الروتيني لألطفال

 إن تنشئة األبناء مسألة واسعة ومتعددة األوجه من مسائل السياسات التي تعتمد عليها جوانب كثيرة من النمو االجتماعي والعاطفي
نات كافية أن تمنع كثيًرا من  والبدني لألطفال. وتوضح هذه المذكرة كيف يمكن لحزمة صغرى من دعم تنشئة األبناء الُمسند ببيِّ

 إساءة معاملة األطفال وإهمالهم. وعالوة على ذلك، توصي المذكرة باتباع نهج شامل أو بالوقاية األولية من خالل حزمة أساسية من
التدخالت لكل والد ووالدة أو شخص قائم على الرعاية
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 يمكن تعريف تدخالت تنشئة األبناء بأنها مجموعة من األنشطة أو الخدمات التي تهدف إلى تحسين كيفية أداء الوالدين 
 لدورهما وتنفيذه، وتحديًدا المعارف والمواقف والمهارات والسلوكيات والممارسات في مجال التنشئة.2 ويمكن إدماج التدخالت في

الخدمات الموجودة أو تقديمها في صورة برنامج منفصل

الة الرامية إلى منع اإلساءة واإلهمال أساسيات نظرية التعلم   يتضمن المحتوى األساسي لتدخالت تنشئة األبناء الفعَّ
 االجتماعي ومبادئ التعلق العاطفي، والتركيز على تعزيز مهارات التنشئة والحساسية من خالل توفير إرشادات عملية بشأن التفاعل

 اإليجابي بين الوالدين والطفل، واستخدام التشجيع اإليجابي، وتقنيات التأديب دون عنف، وحل المشكالت، والتوجيه االجتماعي
والعاطفي، واإلشراف المستجيب للنمو

 وال بد من دعم تدخالت تنشئة األبناء بسياسات مالئمة لألسرة توفر للقائمين على الرعاية العناية والوقت والموارد 
الالزمة لتقديم رعاية جيدة لألطفال

ع وتيرة الوقاية من   ُيعد دعم تنشئة األبناء ورعايتهم في مرحلة التنشئة على مستوى السكان أحد العوامل التي ُتسرِّ
 اإلهمال وسوء المعاملة وآثارهما الباهظة التكلفة على الصحة النفسية والبدنية طوال العمر. ويمكن لتنشئة األبناء اإليجابية أيًضا

أن تخفف آثار العنف المجتمعي والتأثيرات السلبية األخرى

 وعلى الصعيد العالمي، يتعرض حوالي مليار طفل ومراهق تتراوح أعمارهم بين سنتين و17 سنة للعنف البدني أو 
 العاطفي أو الجنسي كل عام، 4 ويعاني 3 من كل 4 أطفال صغار تتراوح أعمارهم بين سنتين و4 سنوات من التأديب العنيف

بانتظام.5 واألطفال الذين يعانون من تأخر النمو أو اإلعاقة أشد عرضة إلساءة المعاملة واإلهمال من ِقبل الوالدين

  ترتبط تجربة إساءة المعاملة واإلهمال في الطفولة بتطور مجموعة واسعة من المشكالت الصحية النفسية والبدنية.6 
ا،11 وقد يمثل ذلك خطًرا  فإن ما يتراوح بين %15 و%23 من األطفال يعيشون في ُأَسِر يعاني فيها أحد األبوين اضطراًبا نفسيًّ

على العالقات الصحية بين الوالدين والطفل إذا لم يحصل الوالدان على الدعم المناسب في الوقت المناسب

ر مجموع التكاليف السنوية التي ُتعزى إلى سوء المعاملة واإلهمال، وغير ذلك من التجارب السيئة في مرحلة   ُقدِّ
 الطفولة، بمبلغ 581 مليار دوالر أمريكي في أوروبا، و748 مليار دوالر أمريكي في أمريكا الشمالية.7 ويبلغ العبء االقتصادي

 السنوي إلساءة معاملة األطفال وإهمالهم في إقليم شرق آسيا والمحيط الهادئ نحو 200 مليار دوالر أمريكي، أي حوالي 1.88%
من الناتج المحلي اإلجمالي لإلقليم

ما تدخالت تنشئة األبناء؟ما تدخالت تنشئة األبناء؟
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 توفر تدخالت تنشئة األبناء طريقة عالية المردود وقابلة للتوسع، لتزويد الوالدين بما يحتاجان إليه من دعم وثقة 
 ومهارات، لتوفير رعاية التنشئة خالل السنوات األهم في نماء الطفل، حين يكون نمو الدماغ أسرع ما يكون. كذلك توفر هذه
الة لتعزيز الصحة النفسية للقائمين على الرعاية ورفاههم، وتحسين العالقات، والحد من الصراعات،  التدخالت استراتيجيات فعَّ

وإدارة الموارد المالية لألسرة، وتخفيف اإلجهاد9 من تنشئة األبناء، وتعزيز رفاهية األطفال واآلباء أنفسهم

 أظهرت أكثر من 200 تجربة عشوائية مضبوطة - ُنشرت خالل األعوام العشرين الماضية - انخفاًضا في مشكالت 
 سلوكيات األطفال والقسوة في تنشئة األبناء بعد تنفيذ هذه التدخالت. أيًضا تظهر بعض الدراسات انخفاًضا في العنف األسري،

    وتعاطي الكحول، واألمراض النفسية

نات جيدة من البلدان ذات الدخل  نات قوية على الفعالية في شتى البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط، وبيِّ  توجد بيِّ
 المنخفض، وبينات دامغة على الفعالية في المجتمعات المحلية ذات الدخل المنخفض بغضِّ النظر عن مستوى دخل البلد، وتشير

 البحوث إلى أن تدخالت تنشئة األبناء يمكن إلى حد بعيد نقلها من بلد إلى آخر

 إن تدخالت تنشئة األبناء الرامية إلى منع سوء المعاملة واإلهمال تكلفتها منخفضة ويمكن توسيع نطاقها بسهولة. وقد 
عت بالفعل بلداٌن، مثل الفلبين وجنوب أفريقيا وجمهورية تنزانيا المتحدة،13 نطاَق البرامج غير التجارية على المستوى الوطني،  وسَّ

  بتكاليف مماثلة لتكاليف برنامج معياري لتلقيح األطفال

ا فقط لكل أسرة،   إن تكاليف تنفيذ حزمة زيارات منزلية في السنوات األولى من العمر يمكن أن تبلغ 22 دوالًرا أمريكيًّ
 حسب السياق والرواتب والنطاق وحوافز المشاركين،15 مع تعزيزات بمساعدة األجهزة الجوالة في مرحلة الطفولة والمراهقة تبلغ
 تكلفتها نحو 8 دوالرات أمريكية16 لكل منها. ومن المرجح أن تنخفض تكاليف التنفيذ انخفاًضا كبيًرا بعد تكاليف اإلنشاء األولية،

.وفوَر أن تصل البلدان إلى نطاق واسع

 إن العائد على االستثمار في الميزانيات الحكومية والرفاه االجتماعي وغير ذلك من النتائج اإلنمائية على مدى الحياة 
ا على االستثمار قدره 13%،  عائد كبير، إذ تشير البحوث إلى أن كل دوالر ُينَفق على تدخالت الطفولة المبكرة يحقق عائًدا سنويًّ

 من خالل تحسين النتائج التعليمية واالقتصادية والصحية واالجتماعية.17 وتشير التقديرات أيًضا إلى أن حدوث انخفاض بنسبة
 %10 في معدالت انتشار تجارب الطفولة السيئة )سوء المعاملة واإلهمال والتنشئة المختلة( في أوروبا وأمريكا الشمالية يمكن أن

يعادل وفورات سنوية قدرها 3 ماليين سنة من سنوات العمر الُمصححة باحتساب مدد اإلعاقة أو 105 مليارات دوالر أمريكي

نات الكامنة وراء تدخالت تنشئة األبناء نات الكامنة وراء تدخالت تنشئة األبناءالبيِّ   البيِّ

  التكاليف وعائد االستثمارالتكاليف وعائد االستثمار
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 ُتعدُّ السنوات األولى من العمر مدخاًل من أعظم المداخل لتعزيز التعلُّق العاطفي الصحي والعالقات بين اآلباء واألطفال. وعلى غرار
 اللقاحات المضادة ألمراض الطفولة الشائعة، مثل شلل األطفال والدفتريا، يمكن تنفيذ تدخالت تنشئة األبناء في سن الرضاع، في إطار

 الخدمات الحالية، إلى جانب تعزيزات لتوفير مزيد من الحماية خالل مرحلتي الطفولة والمراهقة. فهذه التدخالت تساعد الوالدين على
ال مع أطفالهم؛ لزيادة الثقة في تطبيق استراتيجيات تأديبية إيجابية؛ وإلدارة صحتهم  تنمية المعارف والمهارات من أجل التواصل الفعَّ

ا، نوصي بأن تشتمل الحزمة األساسية لتحقيق تدخالت تنشئة شاملة وعالية الجودة نات المتاحة حاليًّ  النفسية ورفاههم. واستناًدا إلى البيِّ
على ما يلي

 وينبغي أن يستفيد جميع القائمين على الرعاية )وأطفالهم( من هذا النوع من الدعم الخاص بتنشئة األبناء، ولكن ال يحتاج جميع
 القائمين على الرعاية إلى نفس المستوى أو الكثافة من التدخالت، وقد تتقلب االحتياجات وتتطور بمرور الوقت. وينبغي النظر إلى
 ذلك باعتباره حزمة صغرى قابلة للتوسع ينبغي للحكومات دمجها في نهج تنشئة شامل ومناسب للثقافة والسياق، ويشمل ذلك بناء

 أنظمة مجتمعية لتمكين دعم األقران بعضهم بعًضا، وإشراك القائمين على الرعاية من الرجال، وإدراج تدخالت أكثر استهداًفا للقائمين
على رعاية أطفال يعانون من تأخر النمو واإلعاقة

 إن اعتماد حزمة صغرى من تدخالت تنشئة األبناء على مستوى السكان ينطوي على إمكانية التقليل بدرجة كبيرة من حدوث اإلهمال
وسوء المعاملة وتكبُّد تكاليف طيلة العمر من حيث النتائج االجتماعية والصحية والنفسية المرتبطة بذلك

 إجراء ما يتراوح بين خمس وسبع جلسات شخصية على األقل في المنزل، أو من خالل تدخالت مركزية، بمشاركة جميع 
اآلباء والقائمين على الرعاية لألطفال دون سن 5 سنوات

زة” لمساعدة اآلباء واألطفال على اجتياز مراحل النمو الرئيسية )مثل مرحلة الطفولة الوسطى   جلسات المتابعة “الُمعزِّ
ا  والمراهقة(، وذلك على نحو يعكس تطور احتياجات وقدرات األطفال والقائمين على الرعاية. ويمكن تقديم جلسات التعزيز رقميًّ

في مجموعات أو من خالل الجمع بين الدعم الشخصي والرقمي

حزمة أساسية” يمكن للحكومات تنفيذها وتوسيع نطاقهاحزمة أساسية” يمكن للحكومات تنفيذها وتوسيع نطاقها””
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