
  
  كافة أشكال العقاب الجسدي ضد االطفال نھاءالمبادرة العالمية إل

  
  فھم الحاجة للحظر: لقانون الخاص بحظر العقاب الجسديإطالق حملة إصالح ا

  )2009يونيو / حزيران ( االول ملخص عن االجتماع
  
  

في المنزل، المدرسة،  –يشكل حظر العقاب الجسدي ضد االطفال في كافة االماكن 
ً مباشراً على الحكومات في  –الجزائي وسواھا من مواضع الرعاية البديلة  النظام واجبا

ولن يكون أي اطار قانوني لحماية االطفال مكتمالً ظل القانون الدولي لحقوق االنسان 
  .بمعزل عنھا

  
  ما الضرورة التي تكمن وراء حظر كافة أشكال العقاب الجسدي 

  
ً العقاب الجسدي ضد االطفال فعالً يعّد  ً وقانونيا إذ أنه من المشروع في .  مقبوالً اجتماعيا

ً لألھل أن يمارسوا العنف الج أطفالھم باسم  ضدسدي والعاطفي كافة البلدان تقريبا
وفي بعض الدول كذلك االمر يشّرع العقاب في المدارس ". التصحيح"أو  "تأديبال"

لدان مازال من المطبق إصدار الجزائية واماكن الرعاية البديلة، وفي معظم الب واألنظمة
. حكم بحق االطفال المتھمين بارتكاب جنحة ما من قبل المحاكم بالمعاقبة الجسدية

القانون والتالي يشكل ھذا االمر انتھاكاً فادحاً لحقوق األطفال وفقاً لشرعة حقوق الطفل بو
  .الدولي لحقوق االنسان حول الحماية من كافة أشكال العنف

  
في ظل  عادلةالعقاب الجسدي حق االطفال في الحصول على حماية  يةعنتھك شرتكما و
العتداء التعرض لمن العادلة يتمتعون حول العالم بالحماية  ،ألن الراشدين ،القانون

يرمز تشريع ممارسة العنف ضد االطفال الى الوضع الدوني لألطفال و. بموجب القانون
األطفال كائنات بشرية وأصحاب حقوق  كل البعد عن اعتبارالذي يبعد في المجتمعات 

  .انسانية
  

يقبع االطفال في موقع كانوا يتشاركونه في ما مضى مع المرأة عندما كان من  ،فاليوم
ً وبحاجة الى السيطرة عليھا  حق الرجل أن يضرب المرأة ألنھا كانت تعّد أقل منه شأنا

العالم لتشھد على قبول المرأة  ويأتي سن القوانين التي تندد بالعنف المنزلي في. والتأديب
أن ذلك لم يشمل االطفال  إالّ  ،كفرد مساو يتمتع بالحق في الحياة بمنأى عن أي عنف

 ً   .الذي تركوا جانبا
  

ليشير الى الموافقة على واقع  1989وقد جاء تبني معاھدة شرعة حقوق الطفل في العام 
النسان، وأنه تقع على أن االطفال، باعتبارھم كائنات بشرية، يتمتعون بحقوق ا



وتستمر العديد من الحكومات . الحكومات مسؤولية التأكد من أن تلك الحقوق محققة لھم
أن كافة وسائل العقاب ات التي تحكمھا بمقاومة واقع مفاده أن ذلك يعني عمتوالمج

وافق تجيزه وتُ الجسدي ينبغي أن يتم منعھا، عاكسة عمق سوء السلوك االجتماعي الذي 
واالمر الذي يؤكد، من دون منازع، أن ھذا النوع من مظاھر العنف سيستمر عليه 

  .ليشكل تجربة يومية في حياة االطفال
  

ً أو  وإن الفكرة التي تقبل بانتھاك كرامة الطفل وكماله الجسدي، معتبرة اياه أمراً طبيعيا
تعامل مع وضع الطفل كشيء أو ملكية ت، "يدخل في مصلحة الطفل الفضلى"حتى 

ً أمراً جعل كافة وسائل االساءة االخرى واالستعالل تو من الجلي أن مسألة . مشروعا
النھاء كافة  انھاء شرعية العقاب القائم على العنف ضد االطفال ھي استراتيجية أساسية

فإن تغاضينا عن حظر كافة أشكال العقاب الجسدي، لن تتمكن أي . أشكال العنف ضدھم
  .وجباتھا حيال االطفال وفقاً لشرعة حقوق االنساندولة االدعاء بأنھا تفي بم

  
  القانون الدولي لشرعة حقوق االنسان

  
تفرض معاھد االمم المتحدة حول شرعة حقوق الطفل، المصادق عليھا من قبل كافة 

ً تقريبالدول  ، واجباً على الحكومات لحظر العقاب الجسدي ضد االطفال، بما في ذلك من ا
وكانت لجنة حقوق الطفل، التي تراقب وضع االتفاقية موضع . قبل أھلھم في المنزل

التنفيذ، قد أوصت مراراً وتكراراً بھذا الحظر في اطار مالحظاتھا الختامية للدول 
حق الطفل في "حول ) 2006( 8في التعليق العام رقم توضح ھذا االلتزام و. االعضاء

؛ 19 ادتينالم( المھينةشية أو الحماية من العقاب الجسدي وسواه من اشكال العقاب الوح
  )"من بين أمور أخرى 37؛ و 2الفقرة  28

  
حظر العقاب الجسدي ضد اھدة أخرى حول حقوق االنسان الھيئات المراقبة لمعوأوصت 

االطفال لتأدية واجباتھم بموجب العھود الخاصة بحقوق االنسان ذات الصلة، بما في 
  :ذلك
  اللجنة الخاصة بمكافحة التعذيب •
 نة الخاصة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاللج •
 اللجنة الخاصة بالقضاء على التمييز العنصري ضد المرأة •
 .لجنة حقوق االنسان •

  
كومات حظر كافة حكما اكدت ھيئات اقليمية تعنى بحقوق االنسان أنه يجب على ال

  :أشكال العقاب الجسدي ضد االطفال بما في ذلك
  حقوق االجتماعيةاللجنة االوربية لل •
 لحقوق االنسان  المحكمة االميركية  •



 في مجال حقوق الطفل ومصالحهاالفريقيين  لخبراءلجنة ا •
  
  

تم  الذيوقد أوصى التقرير النھائي لدراسة األمم المتحدة حول العنف ضد االطفال، 
أنه ينبغي على الدول حظر كافة أشكال العنف  2006رفعه للجمعية العمومية في العام 

  .وبما في ذلك العقاب الجسدي
  

  الدراسةمكان اجراء 
   
حول العقاب الجسدي ضد االطفال، بما في ذلك البحث الذي يشمل  ةالقائمدراسة عل الجت

أن الحكومات ال يمكنھا  مؤكدةاألطفال أنفسھم، من مشكلة العقاب الجسدي مشكلة جلية 
يتعرض له االطفال  وضع خريطة حول مدى شيوع العنف الذيإن أن تنكر حدوثه و

ً ھام اً عنصر وايشكليومياً، طبيعته وأثره،  لحظر العقاب الجسدي وتزويد إلطالق حملة  ا
  .مفيدة لمراقبة تطبيق الحظر ما إن يصار الى استكمال إصالح القانونو عالمة راسخة

  
وجوب حظر العقاب الجسدي، كما أنه ليس " إثبات"ال تكمن ضرورة البحث في 

أن العنف ضد المرأة سيء على المرأة  دراسةر من خالل الاظھإيتم ضروري أن 
فما من مبرر من شأنه أن يعلل تأجيل عملية اصالح القانون وإطالق حملة . والمجتمع

  . دراسةبصدده لحين إتمام ال
ويكمن السبب الرئيسي للحظر في أن األطفال يتمتعون بحقھم في الحماية على قدم 

  .اليوم –لحكومات أن تتحمل موجباتھا في تحقيق ذلك المساواة مع سواھم وعلى ا
  

  :أيضا ةلالجتماعات متوفر ىآخر اتموجز
  

  القانون الحالي تنقيح:  2
 صياغة تشريع يحظر العقاب الجسدي 3
 .بناء استراتيجية وطنية:  4
 العمل مع الحكومة والبرلمان:  5
 لدوليةاستخدام االجراءات القانونية وآليات حقوق االنسان االقليمية وا:  6
 .المصادر االساسية لدعم اطالق الحملة 7

  
: للحصول على معلومات اضافية يمكن زيارة الموقع االلكتروني

www.endcorporalpunishment.org ومراسلتنا على البريد االلكتروني :
info@endcorporalpunishment.org  
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