
  
  كافة أشكال العقاب الجسدي ضد االطفال نھاءالمبادرة العالمية إل

  
  : إطالق حملة إصالح القانون الخاص بحظر العقاب الجسدي

  بناء استراتيجية وطنية
  )2009يونيو / حزيران (الرابع  ملخص عن االجتماع

  
 كافة أشكال العقاب حظرتراتيجية الوطنية إلى إنجاز إصالح القانون لتسعى اإلس
يره من أنواع العقاب الوحشي  والمھين لألطفال في كافة األماكن بما فيھا غالجسدي و

  :و في تطوير اإلستراتيجية ينبغي أن تعرفوا بشكل واضح و بالتفصيل. المنزل
 التغييرات الواجب إجراؤھا في التشريع و  •

  .الخطوات الواجب إتخاذھا تجاه تحقيق ھذه الخطوات •

  
   اإلستراتيجية الوطنية

كافة أشكال العقاب  حظرينبغي على اإلستراتيجية الوطنية لتحقيق إصالح القانون ل
  :الجسدي بحق األطفال أن 

ستند على فھم كامل للوضع القانوني الحالي للعقاب الجسدي لألطفال في كافة ت) 1
 : فيھابما ) الثاني والثالث موجزينال راجع( التعديل /األماكن والقوانين التي تحتاج لإللغاء

عات القانونية الستخدام األھل والمعلمين الخ  للعقاب الجسدي في القوانين االدف* 
  الجزائية و غيرھا من القوانين األخرى

  
تنظم إنزال العقوبات فيما يتعلق بالعقاب الجسدي /التي تجيز ةنظماأل/القوانين* 

  كالعالقة مع المدارس الخ            

فعلياً حظر استخدامه متعلقة بالعقاب الجسدي  والتي يجدر أن تال"الصامتة "القوانين * 
  .كقانون التعليم و قوانين حقوق الطفل

. الحالية واآلتية إلصالح القانون لفرصل – و اإلستخدام التام –اإلعتبار عين األخذ ب) 2
ً أو  و التي يمكن أن تتضمن على سبيل المثال مراجعات القوانين التي حدثت مسبقا

. أو القوانين الجديدة التي تطور كقانون عدالة األحداث أو قوانين العنف المنزلي ستحدث
تم مراجعة كافة القوانين المتعلقة باألطفال لجعلھا تتماشى مع شرعة تففي معظم الدول، 

في . األمم المتحدة لحقوق الطفل أو غيرھا من معاھدات حقوق اإلنسان المصادق عليھا
االت العقاب الجسدي التي تؤدي إلى اإلصابة أو الوفاة انتباه بعض األحيان، تسترعي ح

  .و ھذه كلھا تؤمن الفرص لتحقيق إصالح القانون. وسائل اإلعالم



البرلمانيين األساسيين والمسؤولين الحكوميين الذين يدعمون أو من المرجح أن  حديدت) 3
  : نالذي يتضم) راجع ملخص اإلجتماع الخامس(يدعموا إصالح القانون 

عن  نأعضاء البرلمان و وزراء الحكومة و المسؤولين الحكوميين المحليين و ممثلي* 
  الدولة الخ

  أي من المسؤولين الحكوميين الذين أدلوا علناً بتصريحات ضد العقاب الجسدي * 
و  .أو من المرجح أن تدعم إصالح القانونالداعمة كافة المنظمات و األفراد  حديدت) 4

  :الفاعلين المحتملين /يتضمن الشركاء
ائتالفات حقوق الطفل ومنظمات الطفل األخرى ومنظمات حقوق اإلنسان و اللجان أو * 

المحققين في الشكاوى المقدمة بخصوص حقوق اإلنسان و الجمعيات القانونية و المھنية  
ً في مجال إصالح  ومنظمات المرأة و تلك القائمة على أساس المجتمع التي تعمل مسبقا

ما يتعلق بالعنف العائلي والعنف في العالقات بين األشخاص و حقوق الطفل  القانون في
  .و حماية الطفل و عدم التمييز الخ

في مجال حقوق الطفل و " القادة الدينيون أو التقليديون الذين يلعبون مسبقاً دوراً قياديا* 
  شؤون حماية الطفل و العنف العائلي

ً بتصريحات ضد ن أصحاب مالمھنيون *  النفوذ أو الشخصيات البارزة التي أدلت علنا
  العقاب الجسدي 

من المھم فھم طريقة عمل . األخذ بعين اإلعتبار عملية إصالح القانون في بلدكم) 5
  :إصالح القانون التي تتضمن

عملية وضع القانون و إصالحه، على سبيل المثال كيف يتم اقتراح  و وضع مسودة * 
قوانين و تقديمھا للبرلمان و إدخالھا في النھاية حيز التنفيذ؟ من ھم متخذو القرارات ال

  األساسين؟
اإلطار الزمني إلصالح القانون، على سبيل المثال ما ھو معدل اإلطار الزمني * 

لإلصالح القانوني و ما ھي المراحل األساسية التي يتوجب إتمامھا؟ ما ھو اإلطار 
ية ؟ ما ھي األھداف المنشودة طوال عملية إصالح القانون، كمناقشة الزمني لإلستراتيج

المسألة داخل البرلمان وتشاورات المجتمع حولھا  و وضع جدول لإلقتراح داخل 
  البرلمان الخ؟

المؤسسات /في عملية وضع القانون، على سبيل المثال من ھم األشخاصنخراط اال* 
ً و من يجدر أن يمارسهاألساسية التي ينبغي أن يمارس عليھا ضغ السياسيون  -طا

المحليون و الوزراء والمعلمون و المتمرسون في مسائل العناية و العدالة و األھل و 
ً في إصدار القانون الجديد و كيفية مناقشة وجھات  األطفال؟ من سوف يكون أساسيا

وراً نظرھم؟ من سوف يشكل العقبة األساسية أمام إصالح القانون و من سوف يلعب د
ً في تطبيق أي قانون جديد، من ھم حلفاؤكم و كيف يمكن لجميع ھؤالء أن  -مركزيا

راجع ملخص اإلجتماع الخامس للمزيد من ( ينخرطوا في متابعة إصالح القانون؟ 
  )المعلومات حول كيفية العمل مع الحكومة و البرلمان

جه اإلصالح و يتوجب معين يوا األخذ بالحسبان و التخطيط لطرح أي عائق أو تحدٍّ ) 6
  .تخطيه



  :ملخصات اإلجتماعات المتاحة األخرى 
  فھم الحاجة للحظر  1
  القانون المحلي  تنقيح 2
 صياغة تشريع يحظر العقاب الجسدي  3
  العمل مع الحكومة و البرمان  5
  .اتخاذ اإلجراءات القانونية و اآلليات اإلقليمية و الدولية لحقوق اإلنسان 6
  ية لدعم الحملة المصادر األساس 7

    
  

: للمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع االلكتروني
www.endcorporalpunishment.org ومراسلتنا على البريد االلكتروني :

punishment.orginfo@endcorporal 
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