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وتشمل األقسام التالية:
• مقدمة  -قائمة المؤيدين ألھداف المبادرة العالمية ،األسئلة المتكررة ،آخر
التطورات
• حقوق اإلنسان والقانون – معلومات متعلقة بإتفاقية حقوق الطفل وغيرھا من
المعاھدات الدولية والھيئات المراقبة المعنية :المالحظات الختامية للجنة حقوق
الطفل المتعلقة بالعقاب الجسدي لكافة الدول ) لكل جلسة ولكل دولة( ،معلومات
حول أحكام صادرة عن محكمة محلية رفيعة المستوى  ،التقدم المحرز على
الصعيد العالمي  -تحليل مشروعية العقوبة البدنية في كل الواليات واألقاليم ،
• تحليل مشروعية العقوبة البدنية في كل الواليات واألقاليم  ،المنظمة على
الصعيدين اإلقليمي والعالمي؛ التقرير المرحلي الشامل حول المبادرة العالمية ؛
تقارير فردية للدول؛ معلومات حول الدول التي حظرت العقاب الجسدي
• أبحاث – ملخصات حول أبحاث ذات إنتشار واسع ،أبحاث خاصة بوجھات نظر
األطفال وخبراتھم ،أبحاث تتعلق بآثار العقوبات الجسدية
• الموارد والمراجع – اإلنترنت وغيرھا من الموارد لدعم تعزيز التأديب المبني
على الال عنف داخل البيت او في المدارس؛ روابط لحمالت أخرى؛ تحميل
تقارير حول المبادرة العالمية ،إلخ...
• اإلصالح القانوني  --التدابير التشريعية وغيرھا لدعم إصالح القوانين )دليل
اإلصالح القانوني( ،ويتضمن قسما متعلق بالحمالت الدولية واإلقليمية والوطنية
حول الحظر
• العد التنازلي لفرض حظر عالمي ،آخر التطورات ،نشرات إخبارية ،خدمة
تجميع و توزيع المحتويات)(RSS

يمكن تحميل المنشورات الرئيسية التالية الصادرة عن المبادرة العالمية:
الح ّد من العنف المباح ضد األطفال :التقرير الشامل للعام (2008) 2008
www.endcorporalpunishment.org/pages/pdfs/reports/GlobalReport
2008.pdf
منع العقاب الجسدي الممارس على االطفال :دليل لإلصالح القانوني وغيره من التدابير
)) (2009نسخة باللغة االنكليزية والفرنسية واالسبانية(
www.endcorporalpunishment.org/pages/pdfs/LegalReformHandbo
ok2008.pdf
منع جميع أشكال العنف الجسدي ضد األطفال :أسئلة متكررة )) (2009نسخة باللغة
االنكليزية والفرنسية واالسبانية(
www.endcorporalpunishment.org/pages/pdfs/FAQ2009.pdf
شبكة معلومات حقوق األطفال )(CRIN
)(www.crin.org/about/index.asp
اتفاقية حقوق الطفل  ،ودليل المنظمات  ،موقع مص ّغر حول العنف ضد االطفال لتأمين
متابعة تنفيذ توصيات دراسة األمين العام لألمم المتحدة (www.crin.org/violence/
الموقع االلكتروني الخاص بشبكة معلومات حقوق الطفل
شبكة الكنائس لمناھضة العنف
(www.churchesfornon-violence.org,
)info@churchesfornon-violence.org
وتشمل الموارد  :تقارير  ،ونماذج من التصريحات التي أدلى بھا زعماء من مختلف
األديان  ،مواد تدريبية  ،موارد وطلبات ومعدات معارض
عصر نيوزيلندا
(www.epochnz.org.nz,

epochnz@gmail.com
وتتضمن محفوظات من المواد التي تستخدم أثناء الحملة الناجحة لمنع العقاب الجسدي
في نيوزيلندا  ،بما في ذلك تقديم خالصات ألعضاء البرلمان  ،والطلبات المقدمة إلى
الحكومة  ،بنود اعالمية ومواد للحملة.

لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل
www2.ohchr.org/English/bodies/crc/index.htm
معلومات عن الدورات السابقة والقادمة ،والتعليقات العامة  ،روابط لمتابعة تنفيذ
توصيات دراسة األمين العام لألمم المتحدة حول العنف ضد االطفال

يمكن تحميل التعليقات العامة التالية من الموقع االلكتروني التالي:
www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm:

عدد  (2006) 8حول " حق في الحماية من العقاب الجسدي وغيره من اشكال العقاب
)المادة 19و المادة  (2) 28و  ) ،37نسخة باللغة االنكليزية والفرنسية واالسبانية(
عدد  (2001) 1حول "أھداف التعليم" )نسخة باالنكليزية والفرنسية واالسبانية(
عدد  (2007) 10حول "حقوق الطفل في مجال عدالة األحداث" )نسخة بالعربية
والصينية واالنكليزية والفرنسية والروسية واألسبانية(
مالحظة  :يمكن الحصول على المالحظات الختامية لللجنة والتوصيات كاملة عبر
الموقع االلكتروني الخاص باللجنة؛www.endcorporalpunishment.org.
منشورات أخرى مفيدة
المقالة رقم  19من صحيفة الشبكة الجنوبية االفريقية لوضع حد للعقاب البدني ،

www.communitylawcentre.org.za/Childrens-Rights
المجلس األوروبي ) ، (2007إلغاء العقاب البدني لألطفال  :أسئلة وأجوبة ،
ستراسبورغ  :المجلس األوروبي للنشر،
www.coe.int/t/transversalprojects/children/violence/CPPublication
) s_en.aspانكليزي وعربي(
المجلس األوروبي ) ، (2007نشرة المعلومات  :إلغاء العقوبة البدنية باختصار،
ستراسبورغ  :المجلس األوروبي للنشر
www.coe.int/t/transversalprojects/children/violence/CPPublication
 s_en.aspانكليزي وفرنسي
دورانت  ،ج.إ ، (2000) .جيل من دون تجارب  :أثر حظر العقاب البدني في السويد ،
لندن  :المنظمة السويدية لرعاية االطفال
(http://www.endcorporalpunishment.org/pages/pdfs/Generationwit
)houtSmacking.pdf

االتحاد البرلماني الدولي و منظمة اليونيسف ) ، (2007القضاء على العنف ضد
األطفال )كتيّب للبرلمانيين رقم ) (13نسخة بالفرنسية والعربية واالنكليزية(
www.ipu.org/english/handbks.htm
كابور  ،أوين &  ، (2008) .S ،G.نحو الحظر الشامل لجميع العقوبات العنيفة
لالطفال  :تقرير ورشة العمل العالمية  ،بانكوك  ،مارس  ، 2008والمنظمة السويدية
لرعاية االطفال
أوين  ،س ، (2009) .حظر جميع أشكال العقوبة البدنية في جنوب شرق آسيا والمحيط
الھادئ  :تقرير ورشة العمل التقنية اإلقليمية  ،بانكوك  ،مارس  ، 2009المنظمة
السويدية لرعاية االطفال

 ،Sheahanف ، (2009) .النھوض بفھم حقوق الطفل :دليل منظمات المجتمع المدني
على كيفية التعامل مع لجنة الخبراء األفريقيين حول حقوق الطفل ورفاھيته  ،منظمة
بالن العالمية والمنظمة السويدية لرعاية االطفال
وزارة الصحة والشؤون االجتماعية السويدية  /وزارة الخارجية ) ، (2001إنھاء العقاب
البدني  --التجربة السويدية للجھود الرامية إلى منع جميع أشكال العنف ضد األطفال --
والنتائج  ،ستكھولم  :وزارة الصحة والشؤون االجتماعية  /وزارة الخارجية
)(http://www.endcorporalpunishment.org/pages/pdfs/ending.pdf
وود  .B ،وآل ، (2008) .قوة مفرطة  :مسيرة نيوزيلندا نحو حظر العقوبة البدنية
لألطفال  ،المنظمة النيوزيلندية لرعاية االطفال
(www.savethechildren.org.nz/new_zealand/nz_programme/section
)_59/unreasonable_force.pdf
موجزات آخرى لالجتماعات متوفرة أيضا:
 :1فھم الحاجة للحظر
 :2تنقيح القانون الحالي
 :3صياغة تشريع يحظر العقاب الجسدي
 :4بناء استراتيجية وطنية.
 :5العمل مع الحكومة والبرلمان
 :6استخدام االجراءات القانونية وآليات حقوق االنسان االقليمية والدولية
كما يمكنكم الحصول على معلومات اضافية من خالل زيارة الموقع االلكتروني:
 www.endcorporalpunishment.orgومراسلتنا على البريد االلكتروني:
info@endcorporalpunishment.org

