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الهدف من هذا الدليل 

إنهاء العنف ضد األطفال من خالل الحظر الشامل 
والقضاء على جميع أشكال العقاب البدني - أكثر 

أشكال العنف ضد األطفال انتشاراً وقبواًل.  

خالل:   من  العالم،  أنحاء  جميع  في  البدني  للعقاب  حد  لوضع  كمحفز  نعمل 

البدني  للعقاب  القانوني  الوضع  حول  وحديثة  شاملة  مراجع  توفير 
ممارساته انهاء  وكيفية  وآثاره  انتشاره  مدى  عن  والبحث 

المدني  والمجتمع  الحكومات  لخدمة  القانوني  والتحليل  الفني  الدعم 
البدني العقاب  وإلغاء  حظر  من  وتمكينهم 

الموارد  من  واسعة  بطائفة  والدولي  واإلقليمي  الوطني  العمل  دعم 
والمساعدة  المفصلة  واإلرشادات 

العالمي  للحظر  ومؤيد  شريك   1500 من  أكثر  تضم  عالمية  حركة  دعم 
البدني للعقاب 
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التي نؤدب بها األطفال ... من 
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حل المشكالت، من نهج عنيف 
إلى نهج أكثر سلمية.

  السيناتور ريسا هونتيفيروس، راعية مشروع قانون 
 التأديب اإليجابي، الفلبين )ترجمة غير رسمية( 
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المقدمة  
البدنية مسألة أساسية لحماية الطفل.  العقوبة  يعد حظر 

ويتضح من خبرات الدول التي أتمت الحظر القانوني 
المواقف  التشريعية تدعم تغيير  الحماية  أن  الفعال 

وأنماط السلوك. حيث يضفي إصالح التشريعات الوضوح 
المطلوب بخصوص عدم التغاضي عن أي عنف ضد 

األطفال وذلك للمعنيين من األطفال واآلباء والمعلمين 
ودوائر الخدمة االجتماعية وجهات إنفاذ القانون. غير أن 
اإلصالحات القانونية وحدها ال تكفل القضاء التام على 

البدنية لكنها تعد إجراءات ضرورية لرفع الوعى  العقوبة 
بأضرار العقاب البدني لألطفال وتأسيس الوعى بحق 

األطفال في الحماية وضرورة تغيير األعراف االجتماعية 
وأنماط السلوك المرتبطة به. حيث ينبغي تعليم ومؤازرة 
وتبني  المعنيين الستعمال  والمعلمين وغيرهم من  اآلباء 

الطرق اإليجابية في التربية لضمان نشأة األطفال في 
جو من غياب العنف واحترام حقوقهم. ولألسف فإن 

جهود اإلصالح تواجه تحديات مستمرة وصعوبات خاصة 
باألنظمة التشريعية التي تعتبر أن تبني درجة من العنف 

ًا”. ضد األطفال أمرًا “معقواًل” ومبرر

ال ينبغي أن ينتظر األطفال فترة أطول لُتحترم حقوقهم: 
إننا نعرف اآلن أكثر من أي وقت مضى عن آثار العقوبة 

البدنية على األطفال والبالغين والمجتمعات على حد 
سواء. وفي ظل التوافق غير المسبوق الذي يشهده 

التزامات قانونية أكثر قوة  المجتمع الدولي بالتوازي مع 
من الحكومات في كافة أنحاء العالم إلنهاء العنف ضد 

األطفال فقد حان وقت تحويل تلك التعهدات وااللتزامات 
إلجراءات على األرض. إننا نهدف من خالل هذا الدليل لدعم 

العنف  انهاء  العاملين على  المدني  والمجتمع  الحكومات 
ضد األطفال من خالل الحظر الفعال للعقوبة البدنية.  

يحدد هذا الدليل المراحل األساسية إلصالح القوانين 
التي تتضمنها  كما يقدم لمحة عامة للجهود األساسية 

بتوفير النصائح واإلرشادات. إضافة لذلك سيزودك الدليل 
تفصيلية حول  لجمع معلومات  الالزمة  بالمرجعيات 

مجاالت العمل ذات الصلة.

 

في 29 بلد: يعاني تقريباً نصف 
تعداد األطفال بعمر عام من 

التوجيه بواحدة من صور الصوت 
العالي والتوجيه الغاضب والصراخ 

كوسائل تهذيبية، كما يتعرض ثالثة 
أطفال من كل عشرة للصفع.

  نقاًل عن تقرير اليونيسيف المعنون- وجه مألوف: العنف 
 في حياة األطفال والمراهقين، نشر في نيويورك، 2017.
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فهم الحاجة للحظر
البدني لألطفال مقبولة على نطاق  ُتعد ممارسات العقاب 

واسع في جميع أنحاء العالم، سواء اجتماعيًا أو قانونيًا. 
وبذلك تمثل النوع األكثر شيوًعا للعنف ضد األطفال في 

80 في المائة  جميع المناطق. كشفت الدراسات أن حوالي 
من األطفال في جميع أنحاء العالم يعانون شكاًل من 

أشكال “التأديب” العنيف )العقاب البدني و/ أو العدوان 
1.3 مليار طفل  النفسي( في المنزل،1 إضافة لهذا فحوالي 
14-1 عاًما قد تعرضوا لصورة أو أكثر  تتراوح أعمارهم بين 

من العقاب الجسدي في عام واحد.2  

وتأكيدًا على ذلك ناقشت مجموعة متنامية من البحوث 
البدني خالل مرحلة  التعرض للعقاب  الوثيقة بين  العالقة 

الصحية والسلوكيات  الطفولة ومجموعة من األضرار 
للكثير منها أن تستمر حتى مرحلة  السلبية، والتي يمكن 

البلوغ وتنتج عنها دورات من العنف بين األجيال. وتوضح 
التي  المعلومات المتاحة كذلك أن سن وتنفيذ القوانين 
تحظر جميع أشكال العقاب البدني يمكن أن ُيسهم في 

كبير.3   استخدامه بشكل  تقليص 

بالرغم من كل ما هو معروف حول انتشار وأضرار 
استخدام العنف التربوي فإنه ال يزال قانونًيا في معظم 

البلدان أن يستخدم ولي األمر العنف الجسدي والعاطفي 
تجاه أطفالهم باسم “التأديب” أو “التصحيح”. وفي العديد 

من البلدان يمتد العقاب البدني قانونًيا أيضًا الى أوساط 
أخرى، بما في ذلك أماكن الرعاية والمدارس والمؤسسات 

العقابية، وفي بعض الحاالت، يمكن حتى الحكم على 
بدنية.  بعقوبة  بجريمة  المدانين  األطفال 

تحرم شرعية العقاب البدني األطفال من حقهم في 
القانون وتميز بوضوح ضد  المتساوية بموجب  الحماية 

األطفال وفي ذات الوقت يحمي القانون البالغين من 
جميع االعتداءات. إن القبول القانوني واالجتماعي لهذا 

الشكل من أشكال العنف ضد األطفال يرمز بشكل 
واضح لوضع األطفال المتدني في المجتمعات، وهو ما ال 
يتماشى مع وجهة النظر التي تتعامل مع األطفال كبشر 

وكأصحاب حقوق فردية.

يقف األطفال اليوم في موقع يشتركون فيه مع النساء 
في الماضي عندما كان من الُمعتقد أنه من حق الرجال 
ضرب النساء ألنهن أقل شأنا ويحتاجون إلى االنضباط 

والتأديب. يشهد سن قوانين ضد العنف األسري في 
النساء كبشر متساويين  العالم على قبول  أنحاء  جميع 

لهن الحق نفسه في العيش بدون التعرض للعنف. لكن 
لألسف تم إهمال األطفال ليتخلفوا عن الركب.

الدول  التزمت جميع  التنمية المستدامة فقد  وفقًا لخطة 
 2030 بإنهاء جميع أشكال العنف ضد األطفال بحلول 

16.2(. وقد أدمجت حزمة االستراتيجيات السبع  )الهدف 
والهيئات  العالمية  الصحة  المتبناة من قبل منظمة 

البدنية كمؤشر رئيسي لدعم  األممية األخرى حظر العقوبة 
الحكومات إلنهاء العنف ضد األطفال لتحقيق الهدف 

16.2 من أهداف التنمية المستدامة. ولذلك فان  العام 
إنهاء العقوبة البدنية أمر أساسي إلنهاء جميع اشكال 

العنف ضد األطفال والحد من العنف في المجتمع بأسره 
المدى الطويل.  على 

تربية  المجتمع وتغيير رؤية  لكن عملية تحويل سلوك 
الدول  األطفال وتعليمهم تستغرق وقتا. وحيث تسعى 

2030 )المؤشر  العنيفة بحلول عام  العقوبة  انتشار  لتقليل 
1.2.16( فيجب عليها إصالح التشريعات الوطنية على وجه 

السرعة والعمل على إنجاز حظر جميع أشكال العقاب 
البدني لألطفال في أقرب وقت.

القانون الدولي لحقوق اإلنسان
1989 إلى  ُيشير اعتماد اتفاقية حقوق الطفل في عام 

ا-  توافق في اآلراء على أن األطفال- بوصفهم بشًر
الحكومات  إنسانية، وتقع على عاتق  يتمتعون بحقوق 

الحقوق. وبموجب االتفاقية  مسؤولية ضمان تحقيق هذه 
يجب على الحكومات أن تحظر تمامًا العقاب البدني 

لألطفال بما في ذلك الُممارس من قبل الوالدين في 
المنزل. وقد أبرزت لجنة حقوق الطفل هذا االلتزام 

لالتفاقية وفي  الدول  لتنفيذ  باستمرار عند استعراضها 
8 )2006( بشأن “حق الطفل في  التعليق العام رقم 

الحماية من العقاب البدني وغيره من ضروب المعاملة 
2؛ وضمن عدة  19؛28، فقرة  القاسية أو المهينة )المادتان 
37(” وهذا التعليق العام مّما نستدل به في  أمور بالمادة 

القوانين. دليلنا هذا إلصالح 

كما أكدت العديد من هيئات مراقبة معاهدات حقوق 
المتحدة وكذلك األجهزة اإلقليمية  التابعة لألمم  اإلنسان 
أنه من واجب الحكومات أن تحظر جميع أشكال العقاب 

البدني لألطفال. يتم أيًضا طرح المسألة بانتظام في إطار 
عملية االستعراض الدوري الشامل حيث يتم فحص 

سجل الدول في مجال حقوق اإلنسان من قبل جميع 
الدول األعضاء في األمم المتحدة. وقد أعربت العديد 

من الدول عن التزامها بإصالح القوانين بقبول التوصيات 
المقدمة لها ضمن االستعراض الدوري الشامل.

  راجع تقرير اليونيسيف المنشور عام 2014 تحت عنوان “محجوب عن األنظار -تحليل احصائي للعنف ضد األطفال”..1
  التقرير الصادر في 2017 عن مبادرة “تعرف على العنف خالل الطفولة” والمعنون: انهاء العنف خالل الطفولة- تقرير عالمي..2
3..endcorporalpunishment.org/resources/research :للمزيد من التفاصيل انظر  
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رغم كل ما هو معروف حول 
اآلثار الضارة الستخدام 
األبوين للعنف الجسدي 

والنفسي تجاه األطفال، إال 
أن تلك الممارسات ال زالت 

قانونية في غالب دول العالم 
تحت ادعاءات “التهذيب” 

و”التأديب”.



ُمراجعة القانون الحالي
تتمثل الخطوة األولى في العمل تجاه حظر العقاب البدني 

في إجراء بحث في اإلطار القانوني الوطني ذي الصلة 
البدني  القانوني للعقاب  الوضع  بالتفصيل من أجل تحديد 

بصورة واضحة وتحديد مواضع التغيير الالزم في جميع 
واللوائح  بالقوانين  إنشاء قائمة مكتملة  إن  التشريعات. 

ينبغي تعديلها من أجل تحقيق الحظر سُيساعد  التي 
على اثراء صياغة تشريعات الحظر واستهداف اإلدارات 

الحكومية ذات الصلة. إضافة لتحديد أفضل طرق العمل 
من خالل الحكومة أو البرلمان أو بالتعاون معهما لتحقيق 

المنشود. التغيير 

العالمية على تقارير مفصلة عن  المبادرة  يحتوي موقع 
كل بلد وإقليم في جميع أنحاء العالم، والتي ُتحدد أبرز 

البدني  العقاب  التشريعات ذات الصلة وُتلخص مشروعية 
في كل نظام قانوني. وهو ما يوفر نقطة انطالق جيدة. 
وحيث أن المهمة فنية جًدا فقد تكون هناك حاجة لخبير 

المراجعة. الستكمال  قانوني 

القوانين واألحكام  التحليل تحديدًا جميع  ينبغي أن يشمل 
: بـ المتعلقة  القانونية 

•  حظر استخدام العقاب البدني )هنا يتم فحص 
الصياغات اللغوية لألحكام بحرص، وفي حالة أن 

القانون ال ينص بوضوح على حظر العقاب البدني 
فإنه قطعًا ال يمنع تلك الممارسة(.

أو تنظيم كيفية  البدنية  العقوبة  •  إتاحة استخدام 
االضطالع بها. وذلك مثال في المدارس أو كعبارة 

في حكم قضائي.

•  توفير دفوع قانونية للممارسة أو تبريرات. على 
المثال النص على “العقاب المعقول”  سبيل 

أو “التأديب المعتدل” أو “استعمال القوة في 
التأديب” أو عبارات مشابهة. كذلك الحال في 

القضائية. السوابق 

البدني في سياق ينبغي  •  “تجاهل” مسألة العقاب 
فيه النص صراحة على الحظر. مثل قانون التعليم 
في حالة أنه ال يشير بأي شكل الى العقاب البدني 

في المدارس.

القوانين التي تجُدر دراستها
يجب أن يشمل التحليل كافة القوانين واللوائح ذات 

تنظم: والتي  الصلة 

البيوت أو األوساط العائلية
القانونيون وغيرهم ممن لديهم  اآلباء واألوصياء 

أبوية. مسؤولية 

البديلة الرعاية 
كافة المواقع والتي ال يكون فيها األطفال تحت رعاية 

والديهم أو ما شابه. ويشمل ذلك أنواع الرعاية التي 
تقدمها الدولة والمنظمات الدينية أو الخاصة )بما في 

والمؤسسات  والحضانة،  الربحية(،  المنظمات  ذلك 
السكنية ودور األطفال ودور األيتام والرعاية غير الرسمية 

وأماكن السالمة والرعاية في حاالت الطوارئ ومؤسسات 
المصحوبين  غير  المهاجرين  األطفال  استقبال 

بذويهم...الخ. 

النهارية الرعاية 
جميع المواقع الرسمية أو غير الرسمية، العامة أو 

الخاصة، حيث يتم رعاية األطفال مؤقتا من قبل اآلخرين. 
المبكرة  وهذا يشمل جميع مؤسسات رعاية الطفولة 

)دور الحضانة، ورياض األطفال، وروضة األطفال، ومراكز 
األسرة، وما إلى ذلك(، والرعاية اليومية لألطفال األكبر 

سنا )مراكز الرعاية النهارية ومؤسسات رعاية األطفال 
الرياضية والثقافية ودور رعاية  النوادي  بعد المدرسة، 

األطفال... إلخ(. 

المدارس
التعليمية، بما في ذلك المدارس  كافة المؤسسات 

الحكومة والمدارس  العامة والخاصة والمدعومة من 
االبتدائي  والتعليم  التحضرية  المرحلة  والتي تغطي  الدينية، 

والثانوي ذات الدوام الكامل والجزئي.  

العمل أماكن 
جميع حاالت التوظيف أو عمالة األطفال، بما في ذلك 

المنزلي والزراعي والعمل في المصانع.   العمل 

الجزائي النظام 
ويشمل استخدام العقاب البدني كإجراء “تأديبي” في 

احتجاز األحداث  العقابية )السجون ومراكز  المؤسسات 
والمدارس المعتمدة وما إلى ذلك( والحكم على األطفال 

العرفية  العدالة  المحاكم وأنظمة  البدني من قبل  بالعقاب 
أو التقليدية أو الدينية أو غير الرسمية.   

قد يكون حظر العقاب البدني شرًطا لترخيص 
مقدمي الرعاية والتعليم أو مرافق االحتجاز. 

إذا كانت هذه الحالة، فإنها مهمة لكي يتم 
اعتماد ترخيص كل أو بعض من مقدمي 
تلك الخدمات. في بعض األحيان تحظر 

القوانين أو اللوائح العقوبات الجسدية من 
قبل الموظفين، ولكن قد ال تزال سياسات 

االنضباط تسمح لآلباء بضرب أطفالهم 
داخل تلك المقار. 
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أقسام اإلصالح
الدستورية الحقوق 

ال يجب بالضرورة التسليم بإصالح الدستور اذا ما تضمنت 
مواده إشارة واضحة للحق في عدم التعرض للتعذيب 

وضروب المعاملة القاسية األخرى أو الحق في الحماية 
من العنف واإليذاء حيث سيتوافق الحظر التشريعي مع 

هذا األساس الدستوري. وبشكل عام فإن الحاجة لإلصالح 
الدستوري ضرورية فقط في حاالت محدودة حيثما يسمح 

البدني. بالعقاب  الدستور 

االتفاقيات بموجب  الحقوق 
حينما تصادق الدول على آليات إقليمية أو دولية خاصة 
اتفاقية حقوق الطفل، فإن  بحقوق اإلنسان كمصادقة 

هذه الدول تدرج االتفاقية أحيانًا إلى قوانينها الداخلية 
القانون المحلي. ولكن  بحيث تكون لها أسبقية فعلية على 

ا ما يتم تفسير االلتزامات المدمجة على أنها تحمي  نادًر
األطفال من جميع أشكال العنف الجسدي التي يمارسها 

الرعاية.  اآلباء ومقدمو  عليهم 

الحماية من االعتداء أو اإلساءة
تعتمد غالبية دول العالم قوانين ُتجرم مهاجمة أو 

االعتداء على شخص آخر كما أن دواًل عديدة تسن قوانين 
لحظر كافة صور العنف وأشكال المعاملة القاسية ضد 

األطفال كما أن دساتيرًا عديدة تتضمن مواد لضمان 
الحماية من العقاب القاسي والالإنساني أو المهين. لكن 
التقاليد االجتماعية والقانونية  بالرغم من ذلك فإن اعتماد 

لقبول العقاب البدني لألطفال يحد من كفاية تلك 
الكامل.  الحظر  لتحقيق  التشريعات 

الحق في التأديب
أو تطبيق  للوالدين والمعلمين وغيرهم استخدام  يحق 

“العقوبة المعقولة” )التأديب أو التصحيح أو ما شابه( في 
العديد من الدول.  ويندرج هذا الحق القانوني في القانون 

العام أو في السوابق القانونية وفي بعض البلدان يتم 
تأكيده في التشريعات. يشكل هذا دفاًعا قانونًيا، لذلك 

ال ينطبق قانون االعتداء على االعتداءات “التأديبية” الذي 
يمارسه اآلباء واآلخرين على األطفال. وبعبارة أخرى، 

سيحسب العقاب البدني على أنه “عقوبة معقولة”. أما 
في حاالت أخرى يصير القانون متجاهاًل بإهمال اإلشارة 

لحظر العقاب البدني في قانون التعليم أو قانون األسرة 
أو التشريعات األخرى ذات الصلة وهو ما ال يعني عمليا 

أنه محظور.

الدينية والقوانين  والتقاليد  األعراف 
في حال الدول التي تتبنى نظام تشريعي تعددي )حيثما 

تتعدد األنظمة التشريعية وتعمل جنبًا الى جنب مع 
بعضها( فإن العقاب البدني يمكن أن يشرعن تحت 

األعراف أو القوانين الدينية. في مثل تلك الحاالت يمكن 
أن يعترف العرف أو القانون الديني بـ “الحق في التأديب” أو 

الُمدان في  يسمح باستعمال العقاب البدني ضد الطفل 
جريمة. 

القضائية السوابق 
تعتبر أحكام القضاء العالي في بعض البلدان عدم 
العليا  البدني أو تسقط المحاكم  دستورية العقاب 

الحكومة  أو تطالب  التي تسمح باستخدامه  القوانين 
بتفعيل حظر العقاب البدني في بعض أو كل المواقع 

التشريعية  النظم  وبالرجوع على  الممكنة.  واألطر 
المعتمدة في تلك البلدان فإن هذه األحكام عادة ما يحتاج 

بكافة  تتعلق  حينما  وبخاصة  تشريعي  لتأكيد  تفعيلها 
األماكن والتي تشمل على المنزل. 

العامة السياسات  بيانات 
قد تطلق حكومات بعض الدول سياسات عامة أو كتب 

دورية أو توجيهية ُتقر بمنع وجوبي الستخدام العقاب 
البدني. تلك الحاالت اإليجابية والتي يوصى بادماجها في 
القانونية قد ال تحقق الحظر المرغوب. فحظر  المراجعة 
العقاب البدني ينبغي تحقيقه من خالل تشريع أو قانون 

إنفاذه. البرلمان ويمكن  يمرره 

توسيع نطاق البراهين
اإلصالحية الدعوات 

القانوني والتشريعي فإنه من  إضافة لمراجعة اإلطار 
المهم أيضًا الوصول لما إذا تواجدت اعتراضات هامة 

على العقوبة الجسدية في أطر السياسات الموجودة. 
النقاشات  أو  الرسمية  التقارير  أو  الحكومة  فمستشارين 

البرلمانية قد تتضمن توصيات إصالحية. كذلك قد تتواجد 
طعون قانونية أو حمالت مطالبة باإلصالح وصواًل 

للمطالبات من قبل األطفال أو الشباب.

البحث
انتشار واستخدام  المتوفرة حول  المعلومات  ينبغي جمع 

البدنية ومسبباتها وآثارها على األطفال كجزء  العقوبة 
من عملية بناء األسانيد. قد يكون االستشهاد بدراسة 

محلية أو مسح أو استعراض لألدبيات فعااًل إللقاء 
الملحة للتصدي  الضوء على أهمية الموضوع والضرورة 

ًا أساسيًا لتوجيه استراتيجية  البحث مصدر له كما يوفر 
القانوني.   اإلصالح 
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صياغة تشريعات الحظر
لـ: إصالح القانون لتحقيق الحظر يهدف 

القانونية  الدفاع  الصريح لجميع أشكال  •  اإللغاء 
تربية األطفال البدنية في  العقوبة  لتطبيق 

البدنية  العقوبة  التي تجيز  القوانين  •  وإلغاء جميع 
وتنظيم تنفيذ العقوبة البدنية في المدارس أو في 

األماكن األخرى 

•  سّن التشريعات التي تحظر صراحة جميع أشكال 
استثناء دونما  البدنية  العقوبة 

إلغاء جميع الدفوع واألسانيد 
المتعلقة بالعقوبة البدنية

التي تجيز العقاب  القانونية  يجب إلغاء جميع األحكام 
والتي  لتطبيقه،  القانونية  التبريرات  كافة  وتنظمه  البدني 

تم تحديدها في مراجعة القانون الحالي. وفور إلغاء 
تنفيذ  البدنية سيتم  العقوبة  جميع دفاعات وأسانيد 

القانون الجنائي المعتاد في تجريم االعتداء على األطفال. 
وهذا يعني أن أي اعتداء، حتى في سياق العقوبة أو 

الجنائي  القانون  “االنضباط” سيصير غير قانوني. سيحمي 
األطفال بالمساواة مع البالغين أينما كانوا وأًيا كان 
مرتكب الجريمة. إضافة لذلك ولغرض توجيه رسالة 

واضحة، ينبغي أيًضا النّص صراحة على حظر للعقوبة 
البدنية في تشريعات محددة تنطبق على األسرة وقضاء 

األحداث والتعليم وحماية الطفل وأي إطار أو مؤسسة 
األطفال. لرعاية 

سن حظر واضح للعقوبة البدنية 
وغيرها من أشكال العقوبة 

القاسية والمهينة
ا بشأن تعديل القوانين  ن فرض الحظر الصريح قراًر يتضمَّ

القائمة أو اقتراح تشريع جديد أو كليهما، إضافة إلى 
الصحيحة. الصياغة  اعتماد 

الحالية وسن  القوانين  تعديل 
الجديدة التشريعات 

يتطلَّب تعديل  القانونية  الدفوع والصالحيات  إلغاء 
التشريعات الحالية. في حين ُيعتبر مجرد إلغاء األحكام 

التي ُتجيز العقوبة البدنية إصالًحا “صامًتا” وال يرسل 
رسالة واضحة تفيد أنَّه لم ُيعد مشروعًا. وحيث أن 

اجتماعًيا على  تقليدية ومقبولة  كانت  البدنية  العقوبة 
نطاق واسع، فإنَّ القانون يجب أن يكون واضًحا بصورة 

أو للمحاكم تفسيره بشكل  للبالغين  قاطعة حتى ال يمكن 
غير سليم. 

ويتحقق الحظر القاطع عندما يقترن إلغاء الدفوع بإدراج 
نصوص ُتؤسس لعدم إمكانية تبرير االعتداء كعقاب 

أو تأديب.

وحيثما ال تتواجد أية دفوع واضحة تتطلب اإللغاء، فإنَّه 
يجب سن قانون جديد يحظر بوضوح كافة أشكال العقوبة 
التطبيق أن يتم تضمين الحظر  البدنية. وأفضل ممارسات 

في التشريع الخاص بحقوق األطفال أينما كانوا سواء 
في المنزل أم في أماكن الرعاية البديلة والنهارية ويسري 

النص ذاته على المدرسة والنظم العقابية وأماكن العمل. 
ويمكن ادراك الحظر التام بإحدى صورتين؛ إما عن طريق 

إدراج مادة في قانون الطفل الحالي أو من خالل سن 
د خاص بإتمام الحظر. قانون جديد محدَّ

وقد سنَّت بعض البلدان التي حققت الحظر قانوًنا جديًدا 
البدنية وغيرها من ضروب  يحظر جميع أشكال العقوبة 

القانون الجديد  ن هذا  إذ تضمَّ القاسية والمهينة،  العقوبة 
ل و/أو تلغي األحكام القانونية األخرى المتعلقة  فقرة تعدَّ

بالعقوبة البدنية. المهم هو التأكد من عدم ترك أية ثغرات 
البدنية في  العقوبة  أنها تجيز  قانونية يمكن تفسيرها على 

أي مكان.

الصحيحة اللغوية  الصياغة  اعتماد 
إن الطريقة الُمثلى لضمان حظر واضح وحاسم لجميع 

البدنية هو استخدام صياغة غير متهاونة  أشكال العقوبة 
التشريع. في 

ا  البدنية مقبولة عالمًيا وتعدُّ غالًبا تدبيًر وبما أن العقوبة 
ا في تربية األطفال، فال ُينظر إليها عموًما على  تأديبيًّ

أنها ضارة أو مسيئة أو حتى عنيفة. ولهذا السبب، فإن 
التشريع الذي يحظر “العنف” أو “المعاملة الالإنسانية أو 

المهينة” أو الذي يحمي “السالمة الجسدية” أو “الشرف 
والكرامة الشخصية” ال يؤدي لحظر جميع أشكال العقوبة 

البدنية. فمن أجل حظر العقاب البدني بشكل قطعي 
واضح يجب أن يستخدم القانون عبارة “العقوبة البدنية” 

الجسدية”(. “العقوبة  )أو 

الجسدية”  “العقوبة  و  البدنية”  “العقوبة  المصطلحان  ُيعد 
مترادفان متبادالن يحمالن نفس المعنى. في ذات الحين 

فإن حظر العقاب البدني “الذي يسّبب أو يحتمل أن 
يتسبَّب في ضرر” يعني ضمًنا وجود شكل أو درجة من 

العقاب البدني غير الضار وعليه فال ينبغي استخدام تلك 
الصياغة. والصحيح أن يهدف إصالح القانون إلى حظر 

أو  القاسية  العقوبة  البدنية وجميع أشكال  “العقوبة 
المهينة األخرى”، بما يعكس الصيغة الواردة في المادة 
 8 37 من اتفاقية حقوق الطفل وفي التعليق العام رقم 

الطفل. لحقوق  األممية  لّلجنة 
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قد يظهر في مواقف عدة أن البيئة القانونية في الدولة ال 
ُتورد مفردات “العقاب الجسدي” في اللغة أو في النظام 

إيجاد  الحالة ُيستحسن  تلك  التشريعي ولمعالجة مثل 
حل ليصير القانون واضًحا تماًما بحيث تسري األحكام 

الخاصة بمنع العنف واالعتداء واإلذالل وتنطبق في سياق 
تأديب األطفال كما في سياقات أخرى. وفي حال ما كان 

تعريف العقوبة المحظورة الزمًا يجب أن ُيطابق التعريف 
البدنية من قبل لجنة حقوق الطفل  المعتمد للعقوبة 

.11 8 )2006(، الفقرة  الوارد في التعليق العام رقم 

الجزاءات
يتمثل الهدف الرئيسي من حظر العقاب البدني في منع 

العنف ضد األطفال ورد الوالدين عن تبني العنف أو غيره 
التربية  من سبل العقاب القاسية أو المهينة وتعزيز 

اإليجابية. وعلى هذا األساس فاالستجابة لقضايا العقاب 
الجسدي يجب أن تبدأ كرد مبدئي بالتركيز على التدخالت 
الوالدين في المضي قدمًا من الضبط  التعليمية لدعم 

العنيف الى الطرق اإليجابية في تربية الطفل.

وحيث أن الهدف من حظر العقاب البدني هو توفير 
الحماية المضمونة  حماية لألطفال من االعتداء تساوي 
للبالغين، فإنه من غير الضروري عادة أن توضع جزاءات 

إزالة  عقابية خاصة فقط بالعقاب الجسدي. ففور 
القوانين  الرتكابه ستنطبق  القانونية  والدفوع  األسانيد 

المترتبة عليها  الجزاءات  المفروضة ضد االعتداء بجانب 
في حالة مهاجمة األطفال أو االعتداء عليهم. تضمن 
قاعدة “الحد األدنى” )حيث ال ُيعنى القانون بالمسائل 

البسيطة يقتصر  التقاضي في االعتداءات  التافهة( أن 

ذاتها ففي  المنهجية  وباتباع  الظروف االستثنائية.  على 
حين يجب التحقيق المالئم في كل شكاوى العنف ضد 

األطفال وضمان حماية األطفال من العنف، فليس من 
الضروري أن كل القضايا الخاصة بعقوبة بدنية سُترفع 

الى المحاكم فور إحاطة السلطات بها كما هو الحال في 
البالغين. كافة قضايا االعتداء على 

إضافة لما سبق فتتيح اتفاقية حقوق الطفل خدمة حق 
الُفضلى كاعتبار أساسي في  الطفل في تحقيق المصلحة 

كافة القرارات والتصرفات المتعلقة به أو بها. وباعتبار أن 
القضائية  المالحقة  فإن  يفتقدون لالستقاللية  األطفال 

ألحد الوالدين واحتمال فصل الطفل عنه أو عنها هو وارد 
أن يتم توخيه في حالة أنه يمثل المصلحة الفضلى للطفل. 

ويحدث ذلك في الحاالت الجسيمة حيث يكون ضمان 
أمان وصحة الطفل على المحك. وفي مثل تلك الحاالت 
سيتم على األغلب انطباق قوانين حظر إساءة معاملة 

العملي لحظر  المعنى  بالفعل. ان  الموجودة  الطفل 
العقاب البدني هو ببساطة عدم وجود دفاع قانوني يسمح 

بـ “ التأديب المعقول” أو “الحق في التأديب” فيكون من 
اليسير حماية األطفال في الحاالت غير الشائعة التي 

واقعًا. القانونية  للحماية  فيها  يحتاجون 
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بناء استراتيجية وطنية
لتحقيق إصالح  الوطنية جوهريًا  االستراتيجية  تهدف 

البدنية وغيرها من  قانوني لحظر جميع أشكال العقوبة 
السياقات  القاسية والمهينة لألطفال في كافة  العقوبة 
واألماكن، بما في ذلك المنزل. إذا لم تكن الحكومة تقوم 

الحظر فإن مقاربة استراتيجية بمبادرة  بجهود حثيثة تجاه 
يقودها إما البرلمان أو المجتمع المدني من شأنها أن 

الفعلي. خالل عملية وضع االستراتيجية،  للعمل  تمهد 
عليك أن ُتعّرف بوضوح وبتفصيل:

القوانين،  •  التغّيرات الضرورية في سن 
إتباعها في سبيل تحقيق  الواجب  •  الخطوات 

التغّيرات. هذه 

االستراتيجية الوطنية
قانوني  لتحقيق إصالح  الوطنية  االستراتيجية  ُتؤسس 

لمنع كافة العقوبات الجسدية على األطفال على:

للعقوبات  الراهن  القانوني  بالوضع  الكامل  االلمام 
الجسدية على األطفال في كافة السياقات والقوانين التي 

التعديل بما يشمل:: أو  تحتاج لالستبدال 

•  دفاع قانوني الستعمال العقاب الجسدي من قبل 
اآلباء والمعلمين أو في أي قانون آخر،

التي تشّرع العقوبات الجسدية،  اللوائح  أو  •  القوانين 
بالمدارس، المتعلقة  المثال  على سبيل 

العقاب الجسدي  •  القوانين “الصامتة” حول موضوع 
لكن التي يجدر بها أن تمنعه بشكل صريح كقانون 

التعليم أو قانون حقوق األطفال.

فرص إصالح القانون القائمة  خذ بعين االعتبار 
تتمثل  والمستجدة واستفد منها استفادًة كاملة. قد 

تلك الفرص في مراجعات حالية أو معتزمة لبعض 
القوانين أو خالل استحداث قوانين جديدة قيد المداولة 

كقوانين لقضاء األحداث أو قوانين العنف المنزلي. تقوم 
دول عدة بمراجعة القوانين ذات الصلة باألطفال لتتسق 

مع اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل أو أية معاهدات 
حقوق االنسان أخرى تمت المصادقة عليها. تنشأ فرص 

أخرى تزامنًا مع حوادث نتاج ممارسات العقاب البدني 
القاسي والتي تتسبب في إصابات أو الوفاة وهى مما 

يجذب اهتمام إعالمي حول القضية. 

االستعراض الدوري الشامل الخاص ببلدك  تابع عملية 
المنشأة  المتحدة  األمم  لهيئات  الختامية  والتوصيات 

بموجب اتفاقيات حقوق اإلنسان ومنها على األخص لجنة 
التوصيات الخاصة بحظر العقاب  حقوق الطفل. الحظ 

البدني لألطفال وهل تم تقديم توصيات للمنع؟ هل قبلت 
الحكومة بوضوح توصيات خالل االستعراض الشامل 

وأظهرت التزاما واضًحا بالمنع؟ أم أنها اقترحت أن 
القانون القائم مالئم، في هذه الحالة يجدر توجيه االهتمام 

الى التساؤل التالي: لماذا ال تحمي القوانين الحالية 
األطفال من العقاب البدني؟ ومن المفيد مالحظة أنه 

المدني أن يقدم تقارير بمعلومات قبل  يمكن للمجتمع 
الموضوع. ليطلب مناقشة  المراجعات  تلك 

العقاب  االلتزام الحكومي لمعالجة  بالبناء على  قم 
البدني والعنف األسري أو العنف ضد األطفال وآليات 
المستدامة  التنمية  التطور. يشمل هذا خطة  متابعة 

16.2 إلنهاء جميع أشكال العنف ضد  2030 )الهدف رقم 
16.2.1 حول انتشار العقاب الجسدي( وأي  الطفل ومؤشر 

استعراض وطني طوعي تحت مظلة الخطة أو تعاون 
مع منظمة الشراكة العالمية إلنهاء العنف ضد األطفال 

البلد تحت تصنيف حالة استطالعية مثًلا(.  )كأن ُتدرج 

الحكوميين  والمسئولين  البارزين  البرلمانيين  كافة  حّدد 
الذين يدعمون أو يحتمل أن يؤيدوا إصالح القوانين بما 

على: يشتمل 

البرلمان ووزراء حكوميين ومسؤولي حكومة  •  أعضاء 
الدولة...إلخ؛ وممثلي  محلية 

•  أي مسؤولين محليين صرحوا علًنا ضد استمرار 
البدني. العقاب 

قم بمسح لكافة المنظمات واألفراد التي تدعم أو قد 
تدعم إصالح القوانين وذلك مع تبني رؤية لبناء تحالف 

يسعى لتحقيق هذا المطلب المشترك. ضع في الحسبان 
أنك لن تصل لدعم من كل من تتوقع تأييدهم لإلصالح 

التوقيت واألولويات  القانوني وذلك غالبا لعوامل 
المتنافسة، لكن عليك أال تترك هذا ليثبط عزيمتك تجاه 

التركيز على إقامة تحالف من منظمات وأفراد يتبنون آراًء 
المحتملين: الفاعلين  أو  الشركاء  ويتضمن  متقاربة. 

1
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تهدف االستراتيجية الوطنية 
جوهرياً لتحقيق إصالح قانوني 

لحظر جميع أشكال العقوبة 
البدنية وغيرها من العقوبة 

القاسية والمهينة لألطفال 
في كافة السياقات واألماكن، 

بما في ذلك المنزل. 



•  تحالفات حقوق األطفال، منظمات أخرى معنّية 
باألطفال، منظمات حقوق إنسان، وكاالت 

إنسان؛ حقوق 

نسائية  منظمات  ومهنية،  قانونية  •  جمعيات 
التي تعمل  المجتمعي  والمنظمات ذات األساس 

في مجال إصالح قانون العنف األسري والعنف 
بين األفراد وحقوق األطفال وحماية الطفل 

التمييز؛ وعدم 

ا قيادًيا  •  زعماء دينيين أو تقليديين يمارسون دوًر
في حقوق األطفال وقضايا حماية الطفل وقضايا 

العنف األسري؛ 

الموثوق فيهم، مثل أطباء  أو  المؤثرين  •  المهنيين 
الشخصيات  العامة،  الصحة  األطفال وممرضات 

البارزة ممن صّرحوا علًنا ضد العقاب البدني؛

والمنظمات  والمنّصات  بهم  الموثوق  •  الصحفيين 
اإلعالمية التي تؤيد أو من المرجح أن تؤيد 

القوانين. اصالح 

ضع في الحسبان عملية إصالح القانون في بلدك. فمن 
الضروري فهم كيفية عمل إصالح القانون، بما يتضمن:

القوانين واصالحها. على سبيل  •  عملية استحداث 
ُتقّدم مقترحات القوانين وكيف ُتصاغ  المثال: كيف 

وتقّدم داخل للبرلمان وصوًلا إلى سّنها؟ من هم أبرز 
الرئيسة  صانعي القرار والمؤثرين؟ ما هي النقاط 

أية مرحلة يمكن  التشريع؟ وفي  للتأثير على عملية 
أن يعرض اسهاماته؟ المدني  للمجتمع 

•  اإلطار الزمني إلصالح القانون. ما المعدل الطبيعي 
لإلصالح القانوني وما هي الخطوات األساسية التي 

يجب اتمامها؟ متى تحدث التصويتات الهامة؟ ما 
هو اإلطار الزمني لالستراتيجية؟ ما هي المراحل 
التي نستهدفها خالل السعي إلصالح  المحورية 

البرلمان، خطوة  القضية في  القانون، مثًلا: مناقشة 
القضية، تقديم مشروع  االستشارات مجتمعية حول 

للبرلمان، وإلخ؟  قرار 

•  االنخراط في عملية صناعة القانون- من األشخاص/
تأييدهم؟  البارزة ممن يجب كسب  المؤسسات 
من سيتولى مهام العمل على كسب تأييدهم؟ 

أهم سياسيون محليون، وزارات، معلمون، عاملون 
في الرعاية والقضاء، آباء وأمهات، أطفال؟ من 

الجديد وكيف يمكن  القانون  منهم أساسي لتمرير 
استطالع آراءهم؟ من سيكون أكبر المقاومين 

إلصالح القانون، ومن سيكون محور تنفيذ أي قانون 
جديد، من هم حلفاءك- وكيف يمكن اشراكهم 

القانون؟  جميعًا في عملية تحقيق إصالح 

قّدر وخطط لمواجهة أية عقبات وتحديات محددة لإلصالح 
المثال: تحتاج لمواجهتها والتي قد تشمل على سبيل 

•  فهم حجج من يعارضون اإلصالحات أو يتخوفون 
منها وتحديد مصادرها. على سبيل المثال: هل هو 

رفض متفق عليه أم هل هي حجة تبنَّاها أفراد بارزين 
أو أشخاص ذوو مستوى مدني عال؟ ما هي الحجج 

المضادة وكيف يمكن توصيلها؟ ما هي الطريقة 
األكثر فاعلية للتخفيف من حدة مخاوف الحظر؟ 

المبادرة  والدولية ومنها  اإلقليمية  للشبكات  يمكن 
العالمية أن تدعم وضع رسائل محورية للمساعدة 

المجتمعي.4  النقاش  بلورة  في 

•  ضمان تمثيل جميع مجموعات السكان ومراعاة 
آراءهم. مثاًل: هل تتبنى بعض المجموعات وجهات 
نظر مختلفة حول الموضوع؟ هل تظهر تلك اآلراء 
في مناطق مختلفة؟ هل توجد تقاليد أو ممارسات 

بين مجموعات سكانية كالسكان  بالموضوع  خاصة 
األصليين أو األقليات؟ ما هي أنسب وأنجع السبل 

المجموعات؟ اهتمام كافة  للتواصل وجذب 

بالعقاب  المتعلقة  للقضايا  •  النظر في تصّور اإلعالم 
التي تهدف لإلصالح. البدني وإمكانية دعمها للجهود 

النظم االتحادية واإلدارات المفّوضة
قد تظهر تحديات أو فرص بعينها في مناطق تفويض 

البدنية لألطفال من  العقوبة  التشريع لحظر  سلطة 
المحلية.  أو  اإلقليمية  الحكومات  الى  المركزية  السلطة 

االستراتيجية  بالطبع على  المستجدات  تلك  وستؤثر 
المثال قد يصير  الوطنية بطرق مختلفة. فعلى سبيل 

الخاصة  القوانين والتشريعات  التعرف على  العسير  من 
بكل منطقة التي ينبغي إصالحها من أجل حظر العقاب 

البدني. ينطبق ذلك بشكل خاص في البلدان ذات األعداد 
الكبيرة من األقاليم. وعلى الرغم من أن احتمالية أن تكون 

القانوني  الوحيدة إلنجاح مجهودات اإلصالح  الوسيلة 
في تلك األقاليم حيث تكون سلطة التشريع في النظام 

االتحادي بيد الحكومات المحلية في الغالب ولهذا سيكون 
بالقوانين  المناطق مرهون  بتلك  الحظر  النجاح في تحقيق 
الفيدرالي  القانون  المحلية. ولذلك فرغم أهمية أن يحظر 
)االتحادي( العقاب البدني إال أن هذا المستوى غير كافي.

البدنية  قد يختلف تقدير حقوق الطفل ومغزى العقوبة 
الحظر من منطقة  المحتملة ضد  ومخاطرها والحجج 

أخرى. سيتطلب ذلك استراتيجية ورسالة محليتين،  إلى 
وإشراك الجهات الفاعلة المحلية في جهود دعم الحظر 

والتي قد تختلف حسب المنطقة. وباإلضافة إلى ذلك، قد 
ال يتوفر مصدر بيانات مشترك أو قابل للمقارنة عن تجربة 

األطفال في العقاب البدني أو العنف عبر أقاليم الدولة. 
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وفي الحاالت التي تكون فيها البيانات مجزأة، قد يكون من 
القوانين والتنفيذ  آلية موّحدة إلصالح  األصعب تنسيق 

والرصد الالحق لألثر.

المتعلقة  المسائل  للنظر في  ترتيبات رسمية  تتواجد  وقد 
باألطفال والعنف إما أفقيا بين الوزارات والحكومات 

اإلقليمية أو رأسيًا مع الحكومة المركزية. وحيثما وجد 
ذلك، يمكن أن يتيح فرصة لتعزيز إصالح القوانين في 
جميع المناطق، أو يزيد فرص أن تقدم المناطق التي 

المجاورة  المشورة والمساعدة لألقاليم  الحظر  أتمت 
نحو التغيير. وفي النظم االتحادية األقل رسمية، قد يكون 

من األصعب التوافق واحراز التقدم في جميع األقاليم، 
الوزارات  الفعال بين  التنفيذي  بالتنسيق  القيام  أو 

والحكومات اإلقليمية بعد تشريع الحظر. وقد يكون من 
المفيد تأمين قرارات دعم محلية أو إقليمية -أو ما شابه- 

إلبراز المناطق األخرى والتشريع الوطني المحتوي على 
تأييد للحظر والمساعدة في بناء قضية إصالح القوانين. 
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العمل مع الحكومة والبرلمان
البرلمان  التأسيس لالهتمام والدعم داخل  من المهم 

بأقرب فرصة إذ أن البرلمان هو الذي سيقبل التشريعات 
الجديدة أو ُيغير للتشريعات القائمة. كما أن الوصول 

لدعم من أحزاب مختلفة مهم جًدا، ولكن في حال كانت 
القوانين  الحكومة فإن  البرلمانية لصالح حزب  الغالبية 

األغلب. لتشريعيات على  الحكومة سُتترجم  تدعمها  التي 

جذب الدعم الحكومّي
د بدايًة االدارات أو األقسام الحكومية المسؤولة  حدِّ
عن التشريع المتعلق بالعقاب البدني وواحد أو أكثر 

من الوزراء وكبار المسؤولين. إن لم تكن تعمل لصالح 
التي  أو تحالف للمنظمات  الحكومة، قم بتحديد منظمات 

تأثير ممكن على الحكومة. لها أكبر 

قم بحصر قائمة من األطفال والشباب المشهورين 
ممن قد يتيسر لهم الوصول للحكومة واالجتماع مع 
الخلفيات من  مسئوليها. أشرك األطفال من مختلف 

حيث الجنس والعرق والدين واالمكانيات وقم بضمان 
العملية.   حفظ حقوقهم خالل 

الوزراء والمسؤولين وكبار الموظفين لطرح  راسل 
التواصل  لمناقشتها وخالل  اجتماع  القضية وطلب 

بـ: في المرحلة األولى يمكنك االستشهاد 

•  أية التزامات ذات صلة قامت بها الحكومة، بما في 
التنمية  ذلك المراجعة الدورية الشاملة، أو خطة 

العالمية  المنتديات  أو  المستدامة، 

•  التوصيات الصادرة من لجنة حقوق األطفال 
الختامية على مراجعة  المالحظات  والمشتملة في 

اتفاقية حقوق الطفل وتعليق  الدولة تحت  تقرير 
8 اللجنة العام رقم 

•  توصيات دراسة األمين العام لألمم المتحدة حول 
العنف ضد األطفال

البدني  للعقاب  الفعلية  القانونية  للحالة  •  ملخص 
المواضع في جميع 

التام  الحظر  لتحقيق  المطلوبة  •  ملخص لإلصالحات 
•  بحث وطني يمكن الرجوع له.

يعتبر بناء الدعم الحكومي عملية طويلة، لذا تابع الرسائل 
باستمرار.  إليك  الواردة  والطلبات  والمكالمات 

بناء دعم في البرلمان
البرلمان لتفسير  قم بعقد اجتماعات مع أعضاء من 

البرلمان -كبارهم  المشكلة وطلب دعمهم. حدد أعضاء 
كلما أمكن- ممن يتعاطفون مع الحظر ومن يمكنهم 
اتخاذ قرار بشأن المشكلة. وجود عضو داعم للبرلمان 

هو األمثل ليتولى حملة للقضية ويحصل على دعم داخل 
البرلمان إذ يمكنه ترتيب وحضور اجتماعات أكثر من 

أي شخص آخر من خارج البرلمان. ويمكن لمؤسسات 
الرياديين من خالل: البرلمانيين  المدني دعم  المجتمع 

بتفاصيله  البرلمانيين  مع  الموضوع  •  مناقشة 
بما فيها  المتعلقة  والمواد  بالمعلومات  وامدادهم 

الشائعة؛ إجابات لألسئلة  توفير 

•  االجتماع مع فرق عمل البرلمانيين في البهو خالل 
المداولة  أو  للمناقشة  البرلمان  انعقاد جلسات 

وذلك لمعاونتهم في إجابة أية أسئلة من برلمانيين 
اثارتها؛ آخرين فور 

التي  اإلعالمية  للمقابالت  البرلمانيين  واعداد  •  تجهيز 
تتناول أسئلة حول الموضوع

التشجيع  التأييد قبل  لزيادة  ناقش ونّفذ استراتيجيات 
على الدعوة لنقاش مفتوح في البرلمان لتجنب إثارة 

معارضة سابقة ألوانها. 

البرلمان عبر: اطرح القضية في 

طرح أسئلة مكتوبة أو شفوية. 
اطلب من عضو من البرلمان طرح أسئلة على 

عن: الحكومة 

•  قانون العقاب البدني في مختلف األماكن،
التدابير الذي تتخذها الحكومة للوفاء  •  ما هي 
بالتزامات حقوق االنسان في الحظر وانهاء 

البدني، العقاب 

•  ما هي البيانات المتوفرة عن انتشار العقاب 
البدني، أو

•  ابحث عن مثال حّي، على سبيل المثال: حالة عقاب 
بدني في اإلعالم، أو تقرير بحثي جديد، أو توصيات 

جديدة ذات صلة بحقوق اإلنسان، وغيرها.
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تنظيم اجتماعات أو بدء تحقيق في البرلمان 
اطلب من عضو أو مجموعة أعضاء من البرلمان أو 

برلمانية: لجنة 

•  الدعوة الجتماع يضم ممثلي جمعيات غير حكومية 
ومؤسسات حقوق اإلنسان واألطفال لمناقشة 

البدني وانهائه، العقاب  منع 

•  بدء تحقيق حول العقاب البدني أو حول العنف ضد 
األطفال بما يتضمن العقاب البدني، طلب شهادات 

الحكومية، واألطفال وغيرهم، المنظمات غير  من 

•  فتح نقاش في البرلمان حول إنهاء العقاب 
البدني، أو

الرئيسية لألطراف السياسية، اعرف  المقرات  •  زيارة 
من المسؤول عن سياسة مشاكل األطفال وجد 

سبًلا لطرح المسألة ضمن هيكل الطرف السياسي- 
قد يعرضها أعضاء الحزب للبرلمان. ابدأ مع الحزب 

أو األحزاب التي ستكون على األرجح متعاطفة 
القضية. مع 

تأكد أن القائمين بمناصرة حظر العقاب البدني على 
القانوني  بالموضوع وأنهم مدركين للوضع  معرفة جيدة 

القائم والتغييرات المطلوبة لتحقيق حظر واضح ومن أنك 
على علم بأي فرص ممكنة لإلصالح في القانون. 

البرلمان  إلى  المامهم بكيفية تقديم تشريع  تأكد من 
في بلدك، واإلجراءات البرلمانية التي من خاللها تصبح 

المعارف  تلك  القوانين قوانينًا فعلية، ستمكنك  مشاريع 

من رصد تقدم مشروع القانون وأن تكون مستعدًا للتدخل 
عند الضرورة وذلك لتوفير معلومات أو تقديم مشورة 

البرلمان. القانون داخل  وتشجيع لمؤيدي مشروع 

قم بوضع مجموعة من الحجج القوية للحظر، واختبرها مع 
مؤيديك في البرلمان. كن على استعداد للرد على األسئلة 

التي تتكرر كثيرًا لكي تبدد المخاوف والتصورات الخاطئة 
الحظر. الشائعة حول 

قم بوضع مسودات لتقارير موجزة )يمكن إرسال 
البرلمان  تفاصيل أكثر عند الطلب(، اختبرها مع أعضاء 

المتعاطفين، ونقحها حسب الضرورة.  قم بوضع قاعدة 
البرلمان مشتملة تفاصيل االتصال بهم  بيانات ألعضاء 

بالبريد  وبموظفيهم لكي تتمكن من إرسال تقارير اإلحاطة 
بيديك سريعًا وبكفاءة. أو تسليمها  اإللكتروني 

من شأن إقامة عالقات عمل مع معاوني أعضاء البرلمان 
التأثير  التمكين من  البرلمانية  اللجان  أمانة  وموظفي 

الفّعال على عملية التشريع وجمع معلومات أفضل خالل 
اللجان  العاملين في  صياغة االستراتيجية. وبخاصة من 
التي قد تقوم بمناقشة التشريع المقترح. ركز جهودك 

على من يمكنهم دفع عملية اإلصالح التشريع قدمًا 
وقم باستخدام المسح السياسي. الحظ وانتبه لضرورة 

تجنب إرسال تقارير اإلحاطة إلى المعارضين إلصالح 
إثارة  رأيهم، لمنع  الذين يستبعد تغيير  المعروفين  القانون 

أكثر نشاطًا. معارضة 
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استخدام اإلجراءات القانونية 
وآليات حقوق اإلنسان 

اإلقليمية والدولية
الدولي لحقوق اإلنسان والقانون  اللجوء للقانون  يمكن 

المبادرة  التي تتقاعس حكوماتها عن  البلدان  المحلي في 
اتجاهًا معارضًا للعملية وتسهم  تتبنى  أو  القوانين  بإصالح 

تلك اإلجراءات في تكثيف الضغط عليها وتكريس 
التزاماتها تجاه تحقيق حقوق األطفال. الحظ أنك ال 

تحتاج بالضرورة ألن تكون محاميًا لتتمكن من استخدام 
أدوات القانون.

استخدام النظم القانونية الوطنية
إدراج اتفاقية األمم المتحدة حول حقوق الطفل

اتفاقية األمم المتحدة حول حقوق الطفل جزء من القانون 
التزامات  األنسان والتصديق عليها يستتبع  الدولي لحقوق 

الكامل بما تتطلبه من سن  للتأكد من تنفيذها  قانونية 
البدنية لألطفال.  العقوبة  أنواع  تشريعات تحظر جميع 
الُمتبع في كل دولة تختلف  الترتيب الدستوري  وبحسب 

الدولية. االتفاقيات  انفاذ  ُسبل 

ال يخرج مسار انفاذ التصديق على اتفاقية األمم المتحدة 
لحقوق الطفل عن ثالث اتجاهات رئيسة. فتتحول 

البلدان لجزء من القانون  االتفاقية تلقائيًا في بعض 
الساري وتسمو على التشريع الوطني فور إتمام إجراءات 
التصديق، وهو ما يعني امكانية استخدامها في المحاكم 

للمطالبة بالحقوق المندرجة فيها. أما في حالة دول أخرى 
فال تنفذ االتفاقيات فور التصديق ولكن تتطلب أن يقوم 

البرلمان باتخاذ بعض اإلجراءات. وتبع اتجاه أخير فقد 
اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل  يتطلب تحديد وضع 

أن يقوم شخص ما برفع قضية في المحكمة.  وفي 
ليتماشى  المحلي  القانون  الحاالت تجب مراجعة  جميع 

االتفاقية. مع مضمون 

تحتاج الحكومات للتذكرة بأن اتفاقية األمم المتحدة حول 
القانون  التزامات قانونية بموجب  ُتقابلها  الطفل  حقوق 

الدولي وفق اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. حيث تشدد 
على أن قبول صكوك حقوق اإلنسان يعني تحمل التزامات 

قانونية، وتنص على عدم امكانية االدعاء بوجود قانون 
محلي يتعارض مع هذه االلتزامات للهروب من االمتثال 

لها. الكامل 

المحلية القوانين  قوانين دستورية وغيرها من 
تتعارض أحكام الدساتير أو القوانين األساسية األخرى 

في غالبية الدول مع القوانين التي تسمح أو تبرر العقوبة 
البدنية. وعلى سبيل المثال ترد بها أحكام تحمي كرامة 

المعاملة  أو  العقوبة  اإلنسان وسالمته الجسدية وتحظر 
القاسية أو المهينة أو تنص على حق كل إنسان في 

الحماية المتساوية أمام القانون.  يمكن استخدام هذه 
البدنية  العقوبة  الوطنية إلسقاط شرعية  القانونية  األحكام 

في كافة السياقات أو بعضها باإلضافة إلى االستعانة 
بالصكوك الدولية التي انضمت لها الدولة بالفعل خالل 

اجراءات رفع الدعوى.  الحظ أن المنازعة القانونية هنا 
ضد الدولة وتختلف إجراءاتها وسلطة البت النهائي في 

الوطني. القضائي  النظام  القضية بحسب 

القانونيين الفقهاء  بآراء  االستعانة 
تفيد وجهات نظر خبراء القانون بصورة أساسية حال 

التعثر  بالتقدم نحو الحظر ولدى  جمود المشهد الخاص 
أمام قوى مقاومة التغيير.  تؤسس آراء الخبراء لمنازعة 

شرعية العقوبة البدنية أمام القضاء، وفي حالة عدم 
الخبراء  برأي  القضائي فسيعتد  المسعى  التوفيق في 

كسند قوي الستخدام آليات حقوق اإلنسان الدولية أو 
المحلية أو كليهما. وتنطبق فائدة آراء ذوي الخبرة على 

البدنية. كل دولة خالل حملتها لحظر العقوبة 

عند تفويض رأي قانوني، يجب التأكد من اآلتي:

•  أن يكتبه محامي خبير يؤمن بحقوق األطفال ويدعم 
بشكل تام الواجب الملح والمستقر في أطر حقوق 
البدنية لألطفال. اإلنسان لحظر كافة صور العقوبة 

•  تصديه لدرجة التعارض بين القانون الذي يبيح 
البدنية مع صكوك حقوق اإلنسان الدولية  العقوبة 

اتفاقية  الدولة، ومن ضمنها  التي صدقت عليها 
األمم المتحدة لحقوق الطفل، واألحكام ذات الصلة 

في الدستور وقوانين محلية أخرى، ويعالج كيفية 
القانوني  التعارض باستخدام النظام  التحدي في هذا 

الوطني، وإذا لزم األمر، باستخدام آليات حقوق 
اإلنسان المحلية أو الدولية )انظر أسفله(.

الرأي باألحكام القضائية  سيكون من المفيد إذا استشهد 
التي أصدرتها محاكم وطنية  المهمة والواضحة  الكثيرة 

رفيعة المستوى في بلدان أخرى والتي تؤيد موقف 
الشامل.5  الحظر 
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بعض  حكومات  تتردد  قد 
قانون  استحداث  في  الدول 
الى  األمر  وقد يصل  الحظر 

الفعلية  الحكومية  المعارضة 
البدني.   العقاب  لحظر 



تذّكر التالي: الرأي القانوني  عند استخدام 

الرئيسي هو تمكين منازعة التشريع  •  أن غرضه 
البدنية أمام المحاكم ولكن  الذي يبيح العقوبة 

مجرد التهديد بالبدء في التقاضي قد يكون كافيًا 
إلحداث رد فعل.

•  إن قرار اللجوء إلى المحاكم لتحدي العقوبة 
البدنية يجب أن يتبع إجراء تقييم دقيق للمخاطر 

التي قد تترتب على هذا القرار، خاصة خطر خسارة 
القضية واستحداث سابقة سلبية.  يمكن منازعة 

األحكام المعيبة لكنه مهم للغاية التأكد من أن 
المدافعين عن القضية على مستوى عال من 

القانونية  الحجج  وأنهم يستخدمون جميع  المهارة 
والمالئمة. الصحيحة 

•  أن اتخاذ إجراءات قانونية أو التهديد بها يجب أن 
يكون جزًا من استراتيجية شاملة لتعزيز إصالح 

القضية. للتعامل مع  القانون وليس نهجًا منعزاًل 

استخدام آليات حقوق اإلنسان 
الدولية واالقليمية

توفر آليات الشكاوى أو اإلبالغ الدولية االقليمية- حال 
الوطنية وللضغط  الحكومات  لمناشدة  وجودها- وسائل 

عليها. وتنشأ تلك اآلليات في مواجهة الدول التي صدقت 
على بروتوكول اختياري ملحق باتفاقية ذات صلة أو تلك 

التي أعلنت اتمام إجراءات التصديق الخاصة باعتماد 
الصك األساسي لنظام االتفاقية. تتطلب هذه اآلليات 

القانونية  النظم  المتبعة في  عادة استنفاذ كافة السبل 
الحالة: استنفاد سبل االنتصاف  الوطنية )يطلق على تلك 
الغالبية العظمى  المحلية( وأنها قد فشلت وتتطلب في 

من الحاالت أن يرفع الشكوى واحد أو عدد من المتضررين 
المحلية. النظم  فعليًا من عدم كفاية 

باتفاقية  البالغات مرتبطة  أو تقديم  آليات الشكوى 
األمم المتحدة لحقوق الطفل وعدد من اتفاقيات حقوق 

االنسان الدولية األخرى.6 باإلضافة إلى اتفاقيات حقوق 
اإلنسان ذات النطاق إقليمي مثل االتفاقية األمريكية 

لحقوق اإلنسان واإلعالن األمريكي لحقوق االنسان 
الطفل  األفريقي لحقوق ورفاهية  وواجباته والميثاق 

االجتماعي  األوربية لحقوق االنسان والميثاق  واالتفاقية 
المنّقحة. األوربي بصيغته  االجتماعي  والميثاق  األوربي 
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العمل مع المجتمعات الدينية 
والمنظمات القائمة على 

المعتقدات الدينية
5 مليار من سكان العالم البالغ عددهم  ُيعتقد أن أكثر من 

7.5 مليار ينتمون إلحدى الطوائف الدينية. وفي حين 
الدينية مع  التجمعات  تتضافر جهود أعدادًا متنامية من 
البدني لألطفال وانهائه  العقاب  العالمية لحظر  الحركة 
ذلك فال زال الكثيرين يتمسكون باالعتقاد الخاطئ حول 

كون العقاب طريقة فّعالة لتأديب األطفال.  ينتشر 
كثير  الدينية في  والتعاليم  للنصوص  الخاطئ  التوظيف 

أن  العنيف. كما  المجتمعات وُيستغل كتبرير للعقاب  من 
بعض نظم القضاء التقليدية ال زالت تتبنى العقاب البدني 
التبرير الديني  بجانب النظم التي تتبنى قوانين دينية. . ويعد 

للعقاب البدني من أكثر التحديات تعقيدًا في مواجهة من 
القوانين والتغيير االجتماعي.   يقودون حمالت اصالح 

التفاعل  ُتمكنهم من  الدينيون بمكانة فريدة  القادة  يتمتع 
المجتمعات  الديني وتحفيز  الدعم  المجتمعات ونشر  مع 

الدينية المختلفة للعمل من أجل الحظر. المفيد أن العديد 
تنظيمية مترابطة  تمتلك هياكل  الدينية  المذاهب  من 

المنعزلة وصواًل لشبكات وطنية  النائية  المناطق  بدءًا من 
ودولية. موقف رجال الدين مميز كمؤثرين على التغيير 
الدينيين بمهامهم  القادة  االجتماعي فخالل اضطالع 

يتمكنوا من  والعقائدية  الروحية  المنطلقة من ممارساتهم 
انشاء عالقات مع صناع القرار الرئيسيين والوزراء وقد 

الحكومات. يمكنهم كل  يجري تمثيلهم شخصيًا في بعض 
هذا من العمل بشكل جوهري لتعزيز اإلصالح والضغط 

الموثوقة وتوسيع  المعلومات  التغيير بنشر  من أجل 
للحظر.  التأييد  قاعدة 

الزعماء الدينيون يمكنهم أن يدعموا 
اإلصالح في القانون كاآلتي:  

التعاون  •  تسخير قدرات دينية وروحية وتدعيم 
بين األديان لتعزيز حقوق األطفال في الحماية 

من العقوبة البدنية تحت كل الظروف وفي 
السياقات؛   مختلف 

الذين يستخدمون نصوصًا  •  مناظرة األشخاص 
العنيفة  العقوبة  ليبرروا  دينية  وتعاليم 

ويكرسوها؛  لألطفال 

البدنية مع المبادئ  •  التأكيد على عدم توافق العقوبة 
الرئيسية،  العالم  أديان  العالمية والجوهرية في 

والتي تكفل احترام حقوق اإلنسان وحسن المعاملة 
والمساواة والعدل واالنصاف ودماثة الخلق 

“الالعنف”.  ومبدأ 

العمل مع المجتمعات الدينية
البداية، وتأكد من  •  أشرك المجتمعات الدينية من 

اجتماعات  الفعاليات من  إلى مختلف  دعوة ممثليها 
حملة الحظر والندوات والمؤتمرات، والورش وحلقات 

القانون. العمل إلصالح 

•  تعاون مع قيادات دينية محلية إلعداد مسح 
تجاه األطفال. حدد  الدينية ومواقفها  للمجموعات 
مصادر ومواطن المناهضة المنظمة ضد اإلصالح 

الناتجة من تلك  القانوني، ثم قم بمواجهة التحديات 
الدينيين.   بالقادة  مستعينًا  المصادر 

•  وّظف إعالن كيوتو ودليل “المناقشة” الملحق 
به كأداة إلقامة شراكات ولتحقيق التعاون بين 

للقانون. مجتمعات دينية متعددة تجاه اإلصالح 

•  سلط الضوء على أوجه التشابه بين القيم الدينية 
واتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل، واعمل على 

الدينية  المجتمعات  الالزمة الطالع  المصادر  توفير 
أكثر حول محتوى االتفاقية.

المرأة ممثلة غالبا كقياديات للمجتمعات  •  قد ال تكون 
ة بقدر كافي. تأكد من إشراك المرأة في  الدينيَّ

بترتيب  وقم  االستراتيجي  والتخطيط  النقاشات 
المعتقدات  بالنساء من مختلف  ة  اجتماعات خاصَّ
ة لضمان أخذ وجهات نظرهن في الحسبان. الدينيَّ

•  شّجع الشراكات متعددة األديان لتبّني موقٍف ثابت 
ُيستخدم كتعبير عن دعم إلصالح القوانين أو ضمن 

البرلمان. مراسالت ألعضاء 

انتهاج سياسات  على  ة  الدينيَّ المجتمعات  •  تشجيع 
البدنّي صراحًة  التي تشجب العقاب  حماية الطفل 

ز من مكانة الطفل. وتعّز

•  التأكد من ادراج ممثلي السكان األصليين 
ات  والمنظمَّ المجتمعات  ات واألديان مع  واألقليَّ

الكبرى.  العقائدية 
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االستثمار في الشراكة 
متعددة األديان

ة متنوعة على  عندما يتفّق أشخاٌص من خلفيات دينيَّ
بأضرار  التوعية  تأثيرهم على  تمثيل قضية مشتركة يصبح 
ا للغاية.  البدني على تطّور الطفل وسالمته كبيًر العقاب 

ُتعتبر الشراكة متعددة األديان طريقة مالئمة لحشد 
المتعلقة  التحديات  حول  المتنوعة  ة  الدينيَّ المجتمعات 

التوافقات شراكات بين  القانوني. تسهل  باإلصالح 
والمجتمع  ة  الحكوميَّ غير  والمنظمات  ة  الدينيَّ المجتمعات 

ة.  الدوليَّ ة  الحكوميَّ والمنظمات  ة  الحكوميَّ والهيئات  المدنّي 
ة  الدينيَّ المجتمعات  احترام مهارات  الطريقة  ن هذه  تتضمَّ

ا في اتجاه  ومواردهم وخبراتهم والعمل معهم تشاركيًّ
القوانين. اصالح 
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للنصوص  الخاطئ  التوظيف  ينتشر 
من  كثير  في  الدينية  والتعاليم 

كتبرير  ويُستغل  المجتمعات 
نظم  بعض  أن  كما  العنيف.  للعقاب 

تتبنى  زالت  ال  التقليدية  القضاء 
التي  النظم  بجانب  البدني  العقاب 

دينية.   قوانين  تتبنى 



7..endcorporalpunishment.org/resources/implementing-prohibition :يمكن تحميل تلك المواد من خالل الرابط  

من الحظر إلى االنهاء  
إن الغرض األساسي من حظر كافة أشكال العقاب 

البدني لألطفال هو أمٌر وقائيٌّ وتعليميٌّ في ذات الوقت، 
ا. يعد اعتماد قانون وطني يحظر  أكثر من كونه تأديبيًّ

البدنية لألطفال في جميع السياقات بما فيها  العقوبة 
ا مهًما. يوّجه قانون اإلصالح رسالة  داخل المنزل إنجاًز

صريحة بأن أي شكل من أشكال العقاب البدني غير 
مقبول وأن القانون يحمي األطفال من االعتداء، كما يحمي 

تماًما.  البالغين 

الحظر سيصير على سلطات األقاليم  وبمجرد تطبيق 
ق  ُيحقِّ بما  الصحيح  التنفيذ  أن تضمن  والمجتمعات 
البدنّي.  مصلحة الطفل ولضمان وضع حد للعقاب 

ال، يتطلَّب األمر تدابير على  الفعَّ النحو  ولتنفيذ الحظر على 
مستوى المجتمع تهدف إلى رفع الوعي والفهم بالقانون 
إلى تغيير األعراف والمواقف االجتماعية  الجديد وتسعى 
حول العنف في تربية األطفال. في حين أن إدراك الحظر 

البدني كحقيقة واقعة يستغرق وقًتا  للعقاب  القانوني 
النتائج فإن الخبرات الموجودة  التأني في توقع  ويتطلب 

تطبيقه. امكانية  ُتظهر 

التخطيط للتنفيذ العملي
ا  ا أساسيًّ إن وضع خطة عمل وطنية شاملة يعد أمًر

لضمان تنفيذ القانون بفعالية عالية. يمكن أن تكون هذه 
ة أو ُتدمج في خطة وطنية أشمل  الخطة خطة متفردَّ

للقضاء على كافة أشكال العنف ضد األطفال أو العنف 
ّي أو أن تتضمن بداخل خطة لحماية الطفل. وحيثما  األسر

البدني  العقاب  الوطنية لحظر  تبني االستراتيجية  يتم 
سينصب هذا على خطة العمل والمنظمات واألفراد 
وأعضاء البرلمان ممن يمارسوا دور واضح وقوّي في 

القانوني.  اإلصالح 

خطة العمل ينبغي أن تتمركز حول الطفل والقطاعات 
وتشمل: المتعددة 

•  آليات تؤمن مشاركة األطفال في تطوير وتنفيذ 
الخطة؛ وتقييم 

الخدمات  التعاون، وتشتمل على جميع  •  آليات 
ة التي تعمل مع ومن أجل األطفال  ة والوطنيَّ المحليَّ

الحكومية والوكاالت  والعائالت وجميع األقسام 
المسؤولة عن األطفال والعائالت والصحة العامة؛

البداية  •  آليات المراقبة والتقييم، والتي تحّدد من 
لتضمن أن يؤدي الحظر األثر اإليجابي المرجو في 

المتبعة في  االجتماعية  والسلوكيات  العادات 
والتعليم؛  التربية 

تركز  التي  الميزانيات  الكافية، وتشتمل على  •  الموارد 
الطفل نفسه.  على 

رفع مستوى الوعي  
ستكون هناك حاجة إلى حمالت مجتمعية شاملة ورفيعة 

بالقانون، وتعزيز هدف  المستوى لرفع مستوى الوعي 
المواقف والسلوكيات  التغييرات في  الحظر، ودعم 

تربية الطفل. سيتطلَّب هذا األمر  بالعنف في  المتعلقة 
ة-  المستهدف، وصياغة رسائل مهمَّ الجمهور  تحديد 

تهدف إلى معالجة تحديَّات معينَّة - وتحديد أكثر طرق 
فعالية.  التواصل 

يجب أن تشتمل الخطة على أنشطة متكررة 
ة  طويلة األمد وتقوم على تحديد االحتياجات الخاصَّ

المستهدفة. للمجتمعات 

يمكن الحصول على معلومات إضافية عن 
ُمختلف جوانب تطبيق الحظر في جميع 
التقارير التي وضعت كجزء من “طفولة 

سلمّية: التخلص من العقاب البدني في 
البلطيق“.7  منطقة 

وتشتمل اإلرشادات التوجيهية على: 

دليل حول اتفاقية حقوق الطفل، ُيرشدك 
خطوة بخطوة إلنهاء العقاب البدنّي وتنفيذ 

قراره. 

ة: دليل توجيهي حول  ضمان الطفولة السلميَّ
تطبيق التشريع الذي يحظر العقوبة البدنية 

في المناطق األسرية.

بناء مجتمعات داعمة للطفولة السلمية: 
حمالت لزيادة الوعي بهدف تطبيق التشريع 

الذي يحظر العقوبة البدنية.

ة:  مقدمو الخدمة كداعمين للطفولة السلميَّ
تقديم الخدمة لألطفال واألهالي لتطبيق 

التشريع الذي يحظر العقاب البدني 

تربية األطفال من أجل طفولة خالية من 
العنف: تربية إيجابية لتطبيق  التشريع الذي 

يحظر العقاب البدني  

متابعة المساعي نحو طفولة سلمية: قياس 
التغيرات في التوجهات والسلوكيات لتطبيق 

التشريع الذي يحظر العقاب البدني.
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التدريب وبناء المهارات  
الذين يعملون بشكل مباشر وغير  المهنيين  يحتاج جميع 

مباشر مع األطفال إلى التدريب وبناء القدرات لفهم 
تنفيذها  البدنية وكيفية  العقوبة  الوقائي من حظر  الغرض 

لتقديم أفضل دعم لألطفال. وتشمل المجموعات ذات 
السياسات، واألخصائيين  المهنيين واضعي  الصلة من 

والعاملين في  والمدرسين  الرعاية  االجتماعيين ومقدمي 
بالقطاع  والمهنيين  القانون  انفاذ  التعليم وجهات  قطاع 

الطبي والصحي والعاملين في القضاء وغيرهم من 
والعائالت. األطفال  المتعاملين مع 

إشراك المجتمع المدني
القيام بجهود متكاملة  البدنّي  العقاب  إلغاء  يتطلب 

الخدمات والمؤسسات بتنسيق  من خالل قطاعي 
مع الحكومة الوطنية والمحلية وبدمج مع األطفال 

واآلباء واألمهات وغيرهم من مقدمي الرعاية واألسر 
يركز  أن  المدني. يجب  المحلية والمجتمع  والمجتمعات 

المعلومات والدعم  الرعاية تحديًدا على تقديم  عاملو 
لألبوين بشأن استخدام التأديب اإليجابي. يمكن أن 

بالتعاون  الفعال  التنفيذ  المدني  المجتمع  يدعم شركاء 
والقطاع  المهنية  والمؤسسات  الخيرية  الجمعيات  مع 

الخاص واألوساط األكاديمية ووسائل اإلعالم والجماعات 
المنظمات. الدينية وغيرها من 
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قراءات ومصادر إضافية

مواقع شبكية مفيدة
العقوبة  العالمية إلنهاء جميع أشكال  المبادرة 

البدنية ضد األطفال
endcorporalpunishment.org

الموقع على معلومات مصنفة حسب  يحتوي 
التالية: األقسام 

•  حظر العقوبة البدنية – معرفة المزيد عن قانون 
حقوق اإلنسان، والقوانين الوطنية ذات المستوى 

الحالية إلنفاذ قانون  العالي، والفرص  القضائي 
اإلصالح حول العالم

•  التطور العالمي – آخر الحقائق واألرقام حول سير 
العمل نحو الحظر الدولّي والتقارير المفصلَّة عن كل 

دولة وإقليم حول العالم

•  تطبيق الحظر – معرفة كيفية إنفاذ قانون الحظر 
إنفاًذا فعاًلا، وإيجاد الموارد المؤديَّة إلى التربية 

اإليجابية.

•  الموارد – مجموعة واسعة من الموارد المجانية في 
اللغات، بما فيها سلسلة عن األسئلة األكثر  مختلف 

الدين القائمة على  شيوًعا والموارد 

•  معلومات عنَّا نحن – معرفة المزيد عن المبادرة 
العالمية وزيادة الدعم إلنفاذ الحظر حول العالم، 

ولتتعرف على طبيعة عملنا وكيف ُتشارك معنا

مركز موارد منظمة إنقاذ الطفولة 
 resourcecentre.savethechildren.net

وتشتمل على مجموعة واسعة من الموارد والتي تهدف 
ة على األطفال وتعزيز مفهوم  البدنيَّ إلى حظر العقوبة 
األمومة واألبّوة االيجابيين: قم بالمشاركة لتصلك آخر 

المحتوى. تحديثات 

العنف  لنبذ  الكنائس  شبكة 
 churchesfornon-violence.org

يحتوي الموقع على أمثلة عن الخطابات التي يقدمها قادة 
من مختلف األديان، والتقارير، ومواد التدريب، والموارد 

ة.  المقدمَّ والمعارض  والمستندات  بالعبادات،  ة  الخاصَّ

البدني في نيوزيلندا  جمعية القضاء على العقاب 
 epochnz.org.nz

الحمالت  يشتمل على أرشيف للمواد المستخدمة خالل 
الحظر، بما فيها اإلحاطات اإلعالمية  الناجحة لتطبيق 

والمواد  للحكومة،  ة  المقدمَّ والمستندات  للنواب، 
وغيرها. اإلعالمية 

لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل 
ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx 

اللجنة  وتشمل صفحاتها معلومات عن جلسات 
ة، وتوصيات  الدولة وتعليقات عامَّ واستطالعات 

دراسة األمين العام لألمم المتحدة حول العنف ضد 
وغيرها.  األطفال 

المعنية بحقوق  الخبراء األفارقة  لجنة 
ورفاهيته  الطفل 

 www.acerwc.africa

الدولة،  اللجان ومراجعات  وتشتمل معلومات عن جلسات 
 .2040 ة لألطفال  ة واألجندة األفريقيَّ العامَّ والتعليقات 

أوروبا  مجلس 
 coe.int/en/web/children/corporal-punishment

اإلقليمية  الحمالت  تشتمل صفحاته على معلومات عن 
البدنية ومواد مفيدة لدعم قانون  للحظر وإلغاء العقوبة 

اإلصالح في مختلف اللغات. 

األمريكيين  األطفال  معهد 
 iin.oea.org

الدول األمريكية ويحتوي موقعها  تابعة لمنظمة  هية 
االنجليزية واالسبانية عن حظر  باللغتين  على معلومات 
الحظر  لقانون تحقيق  البدنية اضافة لمسودة  العقوبة 

وكذلك نماذج للرسائل الهامة لدعم اصالح القانون. 

سلمية  طفولة  منظمة 
 childrenatrisk.eu/nonviolence

التنفيذ  المنظمة مواد ارشادية لدعم  يتضمن موقع 
البدنية  الفعال لقوانين  حظر كافة اشكال العقوبة 

والمستوحاة من دروس وخبرات دول منطقة البلطيق. 
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موارد مفيدة أخرى  
يمكن تحميل هذه الموارد وغيرها من  

 :endcorporalpunishment.org

•  التزام متعدد األديان لمواجهة العنف ضد األطفال 
والذى هو )اعالن كيوتو( )2006(

•  لجنة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان،  تقرير عن 
والبالغين  اإلنسان لألطفال  البدنية وحقوق  العقوبة 

)2009(

الطفل  المعنية بحقوق  األفارقة  الخبراء  •  لجنة 
ورفاهه بيان عنف ضد األطفال )2011(

•  بيان من منظمات الصحة الدولية لدعم حظر 
العقوبة البدنية على األطفال وإلغاءها )2013، تم 

)2015 الخلفية  تحديث معلومات 

2016 والمعنون  •  بحث جيرشوف وجروجان كايلر في 
“صفع األطفال ونواتجه: بين إشكاليات قديمة 

التلوي الحديث” والمنشور في دورية الطب  والتحليل 
اإلنجليزية( باللغة  )متوفر  لألسرة.  النفسي 

•  االعالن المشترك في المؤتمر الدولي رفيع المستوى 
2016، نحو طفولة سلمية خالية  2-1 يونيو  في فيينا، 

البدنية العقوبة  من 

https://endcorporalpunishment.org/


نقدم الدعم الصالح القوانين من أجل الحظر العالمي 
البدنية ضد األطفال.  لكافة أشكال العقوبة 

 انضم للحركة اآلن عبر زيارة موقعنا: 

 www.endcorporalpunishment.org

https://www.facebook.com/GIendcorporalpunishment/
https://twitter.com/giendcorpun?lang=en
https://www.linkedin.com/company/global-initiative-to-end-all-corporal-punishment-of-children/
https://www.youtube.com/channel/UCLw9ke5GN9aRvBBXs-gCB-w
http://www.endcorporalpunishment.org/



