
التأديب اإليجايب وبدائل العقوبة البدنية لألطفال

UNCAT/ 2021 /10 :إتفاقية األمم املتحدة ملناهضة تعذيب األطفال وأداة التأديب اإليجايب

T  O  O  L

إّن »أدوات تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب« هي مجموعة من األدوات العملية املُعدة خصيصاً لتبادل املامرسات الجيدة بني الدول بشأن تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب 

وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )UNCAT(. وتقدم هذه األدوات أفكاراً وإرشادات مواضيعية للمامرسني الحكوميني وصناع السياسات ليسرتشدوا بها عند وضع 

أو استعراض االسرتاتيجيات واآلليات واإلجراءات املالمئة للسياق واملتعلقة بالوقاية من التعذيب وغريه من أشكال سوء املعاملة أو العقوبة، وعند توفري سبل االنتصاف لضحايا هذه األفعال.

 يعترب تأديب الطفل وتوجيهه من األمور املهمة لنمو الطفل وتعليمه وتنشئته، فهو عنرص أسايس يف العملية التعليمية التي تعد الطفل 

للمرحلة املستقبلية ليعيش بسالم كبالغ منتجاً يف املجتمع. ومع ذلك، هناك حدود مهمة لكيفية تأديب األطفال. 

ال تعرتف أشكال العقوبة البدنية والقاسية أو املهينة باألطفال بوصفهم أصحاب حق كامل، وال تحرتم كرامتهم املتأصلة وحقهم يف السالمة 

الجسدية كبرش. بدالً من ذلك، تدعو مبادئ تنشئة الطفل إىل استخدام تدابري بديلة، والتي يشار إليها عادة باسم »التأديب اإليجايب«، التي 

تتألف من طرق غري عنيفة تركز عىل الحلول وتتسم باالحرتام لتأديب األطفال.

تستخدم أحيانا أشكال العقوبة البدنية وغريها من أشكال العقوبة القاسية أو املهينة كوسيلة لتأديب األطفال يف املنزل ويف املدارس ومرافق 

الرعاية. كام تشري العقوبة »الجسدية« أو »البدنية« إىل أي عقوبة تستخدم فيها القوة الجسدية بهدف التسبب يف قدر من األمل أو االزعاج، 

وإن كان خفيفاً. وقد يندرج ضمن العقوبات القاسية و/أو املهينة كل أشكال العقوبات غري الجسدية التي تعمل عىل التقليل من شأن الطفل، 

أو إهانته، ، أو جعله كبش فداء، أو تهديده، أو إخافته أو السخرية منه.

 يُعرف الطفل، مبوجب القانون الدويل لحقوق اإلنسان، بأنه كل إنسان يقل عمره عن 18 عاماً.

1/9

http://cti2024.org/en/cti-uncat-implementation-tools
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وبغض النظر عن استخدام القوة البدنية و/أو درجة األمل أو االزعاج الناجم عن ذلك، فقد اعتربت لجنة حقوق الطفل التابعة لألمم املتحدة 

هذه العقوبات شكل من أشكال العنف ضد األطفال، وأعلنت اللجنة أن العقاب البدين وغريه من أشكال العقوبة القاسية أو املهينة هي شكل 

من أشكال العنف، ويجب عىل الدول أن تتخذ جميع التدابري الترشيعية واإلدارية واالجتامعية والتعليمية املناسبة للقضاء عليها. 

وباملثل، أثارت لجنة مناهضة التعذيب التابعة لألمم املتحدة عىل نحو مستمر، عند نظرها يف مسألة تنفيذ الدول األطراف إلتفاقية األمم 

املتحدة ملناهضة التعذيب، قضية العقوبة البدنية املتزايدة باستمرار يف املنازل واملدارس واملؤسسات اآلخرى.

» تكفل الدول األطراف ما ييل: )أ( ال يعرض أي طفل للتعذيب أو لغريه من رضوب 
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ). .(«

اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل، املادة 37

تهدف هذه األداة إىل: 

مساعدة واضعي السياسات الحكومية واملرشعني وغريهم من املوظفني الحكوميني عىل تنفيذ القانون واملعايري الدولية املتعلقة بحقوق  	

اإلنسان عىل نحو أفضل، وذلك من خالل تبادل املعرفة واملامرسات الجيدة للدول يف استعراض السياسات والقوانني واملامرسات التي تضع 

حداً للعقوبة البدنية وغريها من أشكال العقوبات القاسية أو املهينة لألطفال. 

توضيح عدد من املامرسات البديلة للعقوبة البدنية وغريها من أشكال العقوبات القاسية أو املهينة التي تشجع عىل اتباع نهج تعليمي بدالً  	

من النهج العقايب لتأديب األطفال، والتي بالتايل تتفق مع اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب، واتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل 

وغريها من املعايري الدولية ذات الصلة. 

تغطي الوثيقة مجموعة واسعة من البيئات التي تستخدم فيها العقوبة البدنية وغريها من أشكال العقوبات القاسية أو املهينة كوسيلة لتأديب 

األطفال، مبا يف ذلك بيئات املنزل والتعليم والرعاية. ال تشمل هذه األداة التأديب يف األماكن التي يُحرم فيها األطفال من حريتهم، وإن كان ذا 

أهمية كبرية. 

ستساعد قامئة املراجعة الواردة يف نهاية الوثيقة عىل توجيه الدول بشأن الخطوات التي قد تتخذها ملواءمة سياساتها وقوانينها ومامرساتها 

.)CRC( واتفاقية حقوق الطفل )UNCAT( التعليمية مع اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب
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 بدائل العقاب البدين: تعزيز التعليم اإليجايب


يقوم التأديب اإليجايب عىل حقوق األطفال يف الحصول عىل تنشئة 

صحية، وحامية من العنف، وقيمة مشاركتهم يف تعلمهم وتطورهم، 

حيث يركز عىل تكوين روابط إيجابية وتعزيز التعاون واملعاملة باملثل 

بني األبوين والطفل من جهة، واملعلم والطفل من جهة أخرى. يستخدم 

اآلباء ومقدمي الرعاية واملعلمني، يف ظل التأديب اإليجايب، الدفء 

والبناء والتواصل الجيد بحيث يتعلم الطفل مهارات جديدة لتجنب 

تكرار سوء السلوك والترصف.

ينبغي أن يسرتشد اآلباء ومقدمو الرعاية واملعلمون الذين ينفذون منهجية مقاربة التأديب اإليجايب بأربعة مبادئ معتمدة عىل بعضها البعض 

وهي: 1( تحديد األهداف التعليمية طويلة األجل؛ 2( توفري الدفء يف العالقات والبناء؛ 3( فهم كيفية تفكري األطفال وشعورهم؛ 4( حل 

املشكالت.

تحديد األهداف التعليمية طويلة األجل: يحتاج اآلباء ومقدمي الرعاية واملعلمني، من أجل تقديم التأديب اإليجايب بشكل فعال، إىل  	

تحديد أهداف معينة التي يرغبوا أن يحققها الطفل عىل املدى البعيد. وقد تتضمن األمثلة عىل األهداف املحتملة: إدارة اإلجهاد، وتحسني 

مهارات التواصل، ومراعاة مشاعر اآلخرين، كام تشكل هذه األهداف األساس الذي يستطيع أن يبني عليه اآلباء ومقدمي الرعاية واملعلمني 

استجاباتهم لسلوك الطفل. 

توفري الدفء يف العالقات والبناء: تُظِهر األبحاث أن األطفال يتعلمون بشكل أفضل عندما يشعرون باالحرتام، والفهم، والثقة، واألمان،  	

والحب. كام يحتاجون إىل معلومات واضحة ملساعدتهم عىل الفهم والتعلم والنجاح بشكل تدريجي. 

فهم كيفية تفكري األطفال وشعورهم: إن تعلم كيفية رؤية العامل وفهمه من منظور الطفل يساعد البالغني عىل توفري الدفء يف العالقات  	

والبناء بطرق تتناسب مع مستوى منو الطفل وقدراتهم املتنامية. فمثالً، تتمثل إحدى املهام الرئيسية آلباء األطفال الرضع يف بناء أساس 

قوي للثقة واالرتباط، بينام تتمثل إحدى املهام الرئيسية آلباء املراهقني يف دعم بناء هوية قوية لهم. 

حل املشكالت: يساعد حل املشاكل األطفال عىل تعلم مهارات مهمة، فعندما يرتاجع اآلباء ومقدمي الرعاية واملعلمني خطوة للخلف،  	

ويعملوا عىل إعادة ضبط عواطفهم وينظروا إىل الوضع من منظور األطفال، فسيكون باستطاعتهم التعاطي مع السلوك والرصاع كمشكلة 

ينبغي حلها. ومع تقدم األطفال يف العمر، ميكنهم املساهمة يف عملية حل املشاكل.

تتخذ الدول األطراف كافة التدابري املناسبة لضامن   «
إدارة النظام يف املدارس عىل نحو يتامىش مع كرامة 

الطفل اإلنسانية ويتوافق مع هذه االتفاقية «.

اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل: املادة 28)2(
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 طرق تنفيذ نهج التأديب اإليجايب: التعليم والتدريب والتوعية


واللجنة، إذ تنبذ أي تربير للعنف واإلذالل كشكل من أشكال عقاب األطفال، فإنها ال تفرض بأي حال من األحوال املفهوم   «
اإليجايب للتأديب. ويرتبط النمو السليم للطفل مبا يقدمه لهم اآلباء وغريهم من الكبار من توجيه وإرشاد الزمني مبا يتفق 

مع قدرات الطفل املتطورة إلعداده لحياة تتسم باملسؤولية يف املجتمع.«

لجنة األمم املتحدة لحقوق الطفل، التعليق العام رقم 8 بشأن حق الطفل يف الحامية من العقوبة البدنية وغريها من رضوب العقوبة القاسية أو املهينة، الفقرة 13.

إن تثقيف املجتمع بشأن اآلثار السلبية للعقوبة البدنية من خالل حمالت وبرامج التوعية سيسهل من إطالع املجتمع عىل البدائل غري العنيفة 

لتأديب األطفال، كام ينبغي أن تهدف هذه الحمالت والربامج إىل دعم اآلباء ومقدمي الرعاية واملعلمني وتوجيههم لتبني نهج إيجايب يف تأديب 

األطفال. 

كوستاريكا: التعاون بني الحكومة ومنظامت املجتمع املدين للقضاء عىل العقوبة البدنية

يف عام 2008، حظرت كوستاريكا بصورة قانونية العقوبة البدنية يف جميع األماكن من خالل اصدار قانون »حقوق األطفال واملراهقني للحصول 

عىل تأديب خايل من العقوبة البدنية وأي أشكال أخرى من املعاملة املهينة«. ويتجىل االحساس بالواجب للرتويج للتأديب غري العنيف 

واالعرتاف بأن األطفال برش يتمتعون بحقوق كاملة يف السياسة الوطنية للطفولة واملراهقة يف كوسرتيكا، حيث تتعاون الحكومة ومنظامت 

املجتمع املدين يف تنفيذ القانون والسياسة العامة من خالل تحالف اسرتاتيجي بني وزارة الصحة وعدد من املنظامت. والغرض من هذا التحالف 

هو تنفيذ برنامج »نينيز سيودادانا« )الطفولة واملواطنة( الذي يسعى إىل تنمية مهارات املعلمني يف تبني التأديب اإليجايب يف مرحلة الطفولة 

املبكرة؛ وبرنامج »سوموس فاميليا« )نحن أرسة واحدة(، الذي يقدم الدعم لألرس يف مجال التأديب غري العنيف حتى يتمكن األطفال من تنمية 

قدراتهم يف بيئة سليمة. وتتلقى األرس، يف الربنامج األخري، دليل معلومايت محدث، ومواد واسرتاتيجيات، وأنشطة يومية بهدف خلق ارتباط آمن 

بني األطفال وأرسهم الذي سيشكل رابطة عاطفية قوية معهم. 

جامايكا: مبادئ تنشئة الطفل والوعي العام 

يف عام 2011، نرشت وزارة الرتبية والتعليم، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف UNICEF(F( »إيجايب جداً«، وهو دليل مبني عىل مبادئ تنشئة 

الطفل، القصد منه تدريب موظفي املدارس عىل خلق بيئات داعمه للتأديب اإليجايب يف املدارس واملحافظه عليها. وقد قامت الحكومة 

مبواءمة هذا التدريب مع حملة تثقيفية عامة تستند إىل بث رسائل حول منهجية التأديب اإليجايب بهدف تثقيف جميع السكان حول بدائل 

العقوبة البدنية. يف عام 2012، تم حظر العقاب البدين يف مراكز الطفولة املبكرة، كام تتخذ الحكومة الجامايكية خطوات لتوسيع نطاق الحظر 

ليشمل بيئات أخرى.

اليابان: مبادئ توجيهية من الحكومة بشأن التأديب اإليجايب

بدأ رسيان حظر العقوبة البدنية يف 1 أبريل/نيسان 2020، من خالل تعديل قانون »منع إساءة معاملة األطفال« و »قانون رعاية األطفال« يف 

عام 2019. ويف نفس العام، تم تبني قرار أيضا ينص عىل أن تقوم وزارة الصحة والعمل والرعاية االجتامعية بوضع مبادئ توجيهية بشأن نطاق 

التعديالت، وااللتزام بنرش الوعي باآلثار الضارة للعقوبة البدنية، وتزويد اآلباء مبعلومات عن التأديب اإليجايب. وقد نرشت »لجنة تشجيع األبوة 

بدون عقوبة بدنية« املبادئ التوجيهية يف 20 شباط/فرباير 2020. 
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جنوب أفريقيا: أدلة التدريب اإلطار الوطني لتعزيز السالمة يف املدارس 

يتطلب قانون السياسة التعليمية الوطنية لجنوب أفريقيا لسنة 1996 من املدارس إنشاء نظام تعليمي متكيني يدعم التنشئة الشخصية 

الكاملة لكل طفل. يف عام 2016، نرشت الحكومة دلييل تدريب تحت عنوان »إطار السالمة املدرسية الوطنية«، لتعريف املعلمني وتدريبهم 

عىل كيفية تأديب الطالب من دون عنف واتباع نهج تأديب إيجايب. يحدد هذا اإلطار وزارة الرتبية والتعليم األسايس الوطنية كآلية للمساءلة 

لضامن عدم استخدام العنف مطلقاً عند تأديب األطفال. 

 التحرك نحو مجتمع خال من العنف: فوائد الحظر الكامل للعقوبة البدنية


الحد من العنف يف املجتمع 

غالباً ما نرى العنف يطل بوجه القبيح يف أماكن من املفرتض أن نحس فيها بأعىل درجة من األمان: منازلنا، أماكن عملنا،   «
ومدارسنا. ويشري هذا الواقع الذي يظهر فيه هذا النوع من السلوك يف جميع املستويات من مجتمعنا إىل أن مثة مشكلة 

أكرب - وهي ثقافة العنف. إن تطبيع العقاب العنيف، ال سيام بني شبابنا يف سنوات منوهم التأسيسية، يشكل توجهاً 

مقلقاً؛ مام يؤدي إىل تشكل نظرة لدى هؤالء الفتيات والصبيان الصغار عن العامل من حولهم مبنية عىل قبول األذى 

كعقاب، ,والتي تترسب شيئا فشيئا إىل أنفسهم لتشكل طريقة لتعاملهم مع اآلخرين، من زمالئهم يف العمل إىل زوجاتهم 

/أزواجهم ثم إىل أبنائهم. فهي تولد دورة من العنف تنتقل من جيل آلخر ــ دورة البد من كرسها«.

رئيس وزراء فيجي، سعادة السيد ج. ف.. باينيامراما

إن املجتمع الذي يستخدم و/أو يتسامح مع العقوبة البدنية كوسيلة لتأديب األطفال ينرش رسالة، ولو بطريقة غري مقصودة، مفادها أن 

العنف وسيلة مقبولة ومناسبة لحل سوء السلوك والترصف والرصاعات، وهو ما ميكن أن يؤدي بدوره إىل عنف هيكيل راسخ. ولقد أثبت حظر 

العقوبة البدنية لألطفال – وما يتصل به من برامج للتدريب والتعليم والتوعية واملشورة –فعاليته يف الحد من سلوكيات األطفال العنيفة 

عندما يصبحون بالغني وتزويدهم بأساليب غري عنيفة لحل الرصاعات. وتدرك مثل هذه القوانني والسياسات واملامرسات أن بناء مجتمعات 

سلمية وحاضنة يبدأ يف مرحلة الطفولة. 

بوركينا فاسو: التدخالت االقتصادية والتعليمية يف األرسة تعمل عىل الحد من العنف 

بني عامي 2014 و 2017، عملت وزارة العمل االجتامعي يف بوركينا فاسو، بالتعاون مع رشكة »تريكل أب«، وهي منظمة مجتمع مدين محلية، 

عىل مرشوع لكشف كيف تؤثر العوامل االقتصادية والتعليمية عىل وجود العنف يف األرسة، سواء العنف من الرشيك الحميم أو العنف ضد 

األطفال. وقد عمل املرشوع عىل مدى سنة كاملة مع مختلف األرس، مقسمة إىل ثالث مجموعات. تلقت املجموعة األوىل دعامً مالياً )مثل 

الحصول عىل قروض ميرسة بسعر فائدة معقول(، واملجموعة الثانية حصلت عىل التوعية حول التأديب اإليجايب، أما املجموعة الثالثة فقد 

حصلت عىل كالهام. وعند تقييم املرشوع، تبني أن العنف الذي ميارسه الرشكاء الحميميني تراجع وسط األرس يف املجموعة األوىل، ولكن العنف 

ضد األطفال تراجع وسط األرس يف املجموعة الثالثة فقط. وتبني هذه الدراسة أهمية دور التعليم يف توعية اآلباء ببدائل التأديب العنيف 

وفوائد هذه التغريات.
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أملانيا: تُظِهر األبحاث الطولية تراجع يف العنف إذا تم حظره يف مرحلة الطفولة

 بعد سنوات من تحقيق الحظر الكامل للعقوبة البدنية يف أملانيا، انخفض استخدام هذه املامرسة بدرجة كبرية. ومبا أن األطفال مل يتعرضوا 

لهذه التجارب املؤملة يف صغرهم، فقد حدث إنخفاض هام يف استخدام األطفال للعنف عند بلوغهم سن املراهقة. لُوحظ أيضا يف سنوات 

الحقة انخفاض نسبة النساء الاليت يعانني من إصابات جسدية بسبب العنف األرسي. فقد توصلت دراسة استقصائية أجرتها وزارة التعليم 

والبحوث االتحادية األملانية يف عام 2011 إىل أن هذا االنخفاض قد يكون مرتبطا برتاجع التعرض ملواقف عنيفة خالل الطفولة مام يؤدي بدوره 

إىل مجتمع أكرث تسامحا.

التنشئة السليمة للطفل

وإذ تدرك أن الطفل، يك ترتعرع شخصيته/شخصيتها ترعرعاً كامالً ومتناسقاً،   « 
ينبغي أن ينشأ يف بيئة عائلية، ويف جو من السعادة واملحبة والتفاهم«.

ديباجة اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل،.

متكنت املجتمعات التي تتبنى التأديب القائم عىل الكرامة من عكس اآلثار السلبية للعقوبة البدنية عىل التنشئة السليمة للطفل. تساعد 

األبوة واألمومة اإليجابية يف الحد من املشاكل السلوكية وتزيد من كفاءات األطفال واملراهقني مثل احرتام الذات، وفعالية التكيف واألهداف 

التعليمية. مثل هذا التأديب غري العنيف يقلل من الرصاعات األرسية ويحسن من متاسك وتواصل وتنظيم األرسة.

كندا: تؤثر األبوة واألمومة اإليجابية عىل تحسني التكيف مع املدرسة 

يف عام 2018، أجرت الجمعية النفسية األمريكية دراسات مختلفة يف كندا من أجل دراسة كيف يعزز التأديب اإليجايب التنشئة السليمة 

للطفل، وبشكل خاص كيف أنه يؤدي إىل تحسني األداء املدريس. والحظ اآلباء الذين شاركوا يف الدراسة أن التأديب اإليجايب وبالتحديد املوقف 

األبوي الداعم الذي يعزز استقاللية األطفال وتنشأة شخصيتهم الفردية يؤثر عىل التكيف الناجح مع املدرسة. أفاد األطفال أيضا يف هذه 

الدراسة بوجود صلة واضحة بني الدعم املقدم من والديهم ونتائج االدراسة. 

فنلندا: العالقة بني دعم اآلباء الستقاللية أطفالهم ورفاههم 

يف عام 2017، أجرت الجمعية النفسية األمريكية ثالث دراسات طولية يف فنلندا لتحليل مدى تأثري دعم اآلباء لالستقالل الذايت ألطفالهم عىل 

تعزيز رفاههم عرب اإلنتقال بني املراحل الرئيسية يف املدارس الثانوية، وتوصلت الرابطة إىل أن هذا الدعم يقلل من أعراض االكتئاب ويزيد من 

احرتام الذات بني املراهقني. 

تخفيض التكاليف الناجمة عن العقوبة البدنية واالستثامر يف األطفال

 قامت عدد من الحكومات بحساب التكاليف املالية املرتبطة بالعقوبة البدنية. 

الهند: ترك املدرسة يف وقت مبكر يسبب خسائر للدولة عىل املدى البعيد

ر يف عام 2010 أن التكاليف التي يتكبدها املجتمع جراء ترك األطفال للمدرسة بسبب العقوبة البدنية ترتاوح بني 1.5 إىل 7.4  يف الهند، قُدِّ

مليار دوالر أمرييك عىل شكل فوائد يفقدها املجتمع كل عام.
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املسائلة   تقييم أويل شامل 
لوضع البلد

مراقبة وتغطية التنفيذ 
الجاري واألكرث فاعلية

بناء القدرات 
ونقل املعرفة

إنخراط ومساهمة 
األطراف املعنية الرئيسة

حمالت 
التوعية

باكستان: العقاب البدين يؤدي إىل املزيد من حاالت ترك املدرسة يف سن مبكر

يف عام 2014، درس أساتذة جامعة التكنولوجيا يف ماليزيا العالقة بني العقوبة البدنية وترك املدارس يف سن مبكر وأظهرت الدراسة نسباً مئوية 

تثري القلق يف بلدان مثل باكستان. فقد بذلت الحكومة يف السنوات املاضية جهودا لحظر العقاب البدين يف املدارس. فعىل سبيل املثال، صدر 

قانون حظر العقوبة البدنية يف عام 2017، املطبق يف إقليم العاصمة إسالم أباد، وقانون السند لحظر العقوبة البدنية لعام 2016. وقد وسع 

القانونان نطاق حظر العقوبة البدنية واملعاملة املهينة والتي تقلل من كرامة األطفال دون سن الثامنة عرشة يف البيئات التعليمية. 

الواليات املتحدة األمريكية: تقليل اإلنفاق عىل عالج ضحايا العقوبة البدنية

 يف عام 2017، قُدرت التكاليف املصاحبة إلساءة معاملة الطفل، مثل الرعاية الصحية، والتطبيب، وإنفاذ القانون، والنظام القضايئ بـ 748 مليار 

دوالر. ومع تجريم العقوبة البدنية يف جميع األماكن قدرت الحكومة أن عدد الخدمات العامة املطلوبة لتقديم املساعدة والدعم لضحايا 

العقوبة البدنية قد يرتاجع، حيث وأن التخفيف من عواقب العقوبة البدنية يف حياة األطفال يقتيض ضمنا االستثامر من قبل الحكومات 

املحلية واملجتمعات. عوضاً عن ذلك، ميكن استثامر التمويالت املطلوبة للتعامل مع العواقب الضارة عىل نطاق واسع وعىل املدى املتوسط/

والبعيد لهذه املامرسة املؤملة يف مجاالت آخرى. 

 تطوير سياسة شاملة لحظر العقوبة البدنية


	 تقيم أويل شامل لوضع البلد

هناك حاجة لبحث وتحليل شامل قبل تطوير سياسة شاملة للحظر الفعال للعقوبة البدنية. ويشمل ذلك جمع املعلومات حول استخدام 

العقوبة البدنية يف البالد، وكيف يُنظر إليها من قبل األطراف املعنية املختلفة والعوائق املحتملة أمام استبدال هذه املامرسة بتدخالت بديلة 

تصون الكرامة. 

فيتنام: خلق ظروف مواتية ملناقشة الحظر

يف فيتنام، تم حظر العقوبة البدنية يف املدارس منذ عام 2005. باإلضافة إىل ذلك، إتخذت الحكومة خطوات باتجاه تطبيق الحظر يف جميع 

األماكن. يف بدايات األلفينات، أجرى معهد األبحاث القانونية، وهو تابع لوزارة العدل يف فيتنام، بالتعاون مع منظمة »أنقاذ الطفولة« دراسة 

حول الترشيعات املحليةالنافذة، التي ساعدت عىل تطوير اسرتاتيجية وطنية للقضاء عىل العنف ضد األطفال، مبا يف ذلك تحريم العقوبة 

البدنية يف جميع األماكن. وكجزء من هذه االسرتاتيجية، نظمت الحكومة، بدءأً من عام 2004، سلسلة من األنشطة لخلق ظروف مواتية 

ملناقشة القضاء عىل جميع أشكال العقوبة البدنية ووضع مقرتحات لتنفيذ توصيات لجنة األمم املتحدة حول حقوق الطفل. وكجزء من هذه 

األنشطة، نظمت الحكومة مؤمتراً وطنياً عام 2007 حول مراجعة وتقييم 5 سنوات من تنفيذ وثيقة األمم املتحدة »عامل مالئم لألطفال«.

فيام ييل العنارص الرئيسة املرتابطة لتطوير سياسات ومامرسات شاملة إلنهاء العقوبة البدنية:
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	 إنخراط ومساهمة األطراف املعنية الرئيسة 

شكلت استشارة وانخراط األطراف املعنية الرئيسة يف كافة مراحل عملية صياغة السياسة جزء مهامً من بناء الدعم الواسع إلنهاء العقوبة 

البدنية. وبصفتها مامرسة غالباً ما تكون مرتسخة يف األعراف الثقافية، والتاريخية، والتعليمية و/أو اإلجتامعية، فإن إرشاك من هم أكرث تأثراً بها 

أمر رضوري من أجل تحقيق تغيري يف الرؤية لتكون اكرث استدامة عىل املدى البعيد. 

أطراف معنية متعددة

دول بحر البلطيق: الربنامج اإلقليمي لألطراف املعنية التي تشارك املامرسات الجيدة

عمل مجلس سكرتارية دول بحر البلطيق عىل تطوير وقيادة برنامج طفولة بال عنف وهو عمل وتخطيط متعدد األطراف لتعزيز تنفيذ حظر 

العقوبة البدنية ضد األطفال يف منطقة بحر البلطيق. وقد عمل ممثلون عن الوزارات الحكومية، والربملانات الوطنية، ومكاتب أمني املظامل 

الخاصة باألطفال، واألوساط األكادميية ومنظامت املجتمع املدين من أجل جمع املامرسات الجيدة. و قد ساعد هذا، من بني أمور أخرى، عىل 

تطوير تقارير حول كيفية تنفيذ الحظر عىل أمور مثل األبوة واألمومة اإليجابية. 

املهنيون الطبيون

غانا: مشاركة املهنيني الطبيني يف زيادة الوعي حول التأديب اإليجايب

يلعب املهنيني الطبيني، مثل أخصائيي األطفال واألطباء النفسيني، دوراً مهامً يف غانا يف عملية القضاء عىل استخدام العقوبة البدنية: فهم 

يقدمون شهادات وتقارير ملموسة حول األذى الذي يعاين منه الضحايا من األطفال، مبا يف ذلك العواقب عىل صحتهم العقلية عىل املدى 

البعيد؛ ويقومونبتحديد األطفال ضحايا العنف ومساعدتهم يف اإلبالغ عن األساءة بحقهم. ويف هذا السياق، يقدم املهنيون الطبيون يف 

مستشفى كوفوريدوا اإلقليمي يف غانا حمالت توعية لآلباء واألمهات لتشجيعهم عىل استخدام مقاربة إيجابية عند تأديب أطفالهم. 

مؤسسات حقوق اإلنسان

بولندا: مبادرة أمني املظامل لإلبالغ عن الحظر 

ساعد أمني املظامل لحقوق األطفال يف رفع الوعي حول حق الحامية لألطفال من العقوبة الجسدية، وذلك من خالل حملة إعالمية توعوية 

تدعى “تفاعل ، لديك الحق”، التي انطلقت يف عام 2013. ويف متابعة لهذه الحملة، طور أمني املظامل مادة إعالمية ترشد املواطنني حول كيفية 

االستجابة عند مالحظة عالمات أو أعامل عنف ضد األطفال. لقد حققت الحملة نتائج إيجابية وحصلت عىل جائزة خاصة كحملة فعالة 

وقيمة. 

اإلنجاز الذي أعتز به كثرياً هو تحقيق وضامن حظر فعال للعقوبة الجسدية ضد األطفال يف جمهورية إيرلندا. وابتداءاً   «
من 11 ديسمرب 2015، لن يكون مبقدور من ميارس العقوبة البدنية بحق األطفال االعتامد عىل دفاع القانون العام العتيق 

»للعقوبة التأديبية املعقولة«، التي تعود لحقبة سنة 1860.«

العضو املستقل يف الغرفة العليا للربملان اإليرلندي بني عامي 2011-2016 السيد جوليان فان ترينهاوت .

إستونيا: اآلباء املنخرطني يف تطوير برامج التأديب اإليجابية 

تُظهر تجربة إستونيا أن برامج التأديب اإليجايب التي ينخرط فيها اآلبوين واملدرسني أنها فعالة جداً يف تحويل املواقف واملعايري املستمرة التي 

تتساهل مع العنف ضد األطفال. عىل سبيل املثال، كشفت البحوث التي ساهم فيها األبوين أن الربنامج املجتمعي من خالل رعاية الطفل ، 

وحامية الطفل ودعم األرسة عمل عىل تحسني األبوة واألمومة ومهارات التواصل ومتكني الوالدين من تطوير اسرتاتيجيات لحل املشاكل وإدارة 

الرصاع. 
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املجتمع املدين 

فيجي: دخلت الحكومة يف رشاكة مع املجتمع املدين حول قانون حامية الطفل 

ينص دستور فيجي لعام 2013 عىل أن »لكل شخص الحق يف الحصول عىل األمن لشخصه، والذي يشمل الحق يف عدم تعرضه ألي شكل من 

أشكال العنف من أي مصدر، سواء املنزل، أو املدرسة، أو العمل أو أي مكان آخر.« لقد عملت حكومة فيجي، وال زالت، بالرشاكة الوثيقة مع 

منظامت املجتمع املدين من خالل اللجنة التنسيقية لألطفال، التي متثل جميع الوزارات الحكومية ومنظامت املجتمع املدين العاملة يف مجال 

حقوق الطفل وسياسة البلد املتعلقة بذلك، وصاغت، معاً، قانون حامية الطفل الذي يشمل الحامية من العقوبة البدنية. 

االسياسيون والقادة الدينيني

إرسائيل: أدى استدالل وزير الرتبية والتعليم بإن اليهودية ال تدعم العقوبة البدنية إىل اإلصالح 

يستطيع املسئولون الحكوميني أيضاً التأثري عىل النقاشات الوطنية حول حظر العقوبة البدنية وإثراء هذه النقاشات. يف عام 1993، نرش وزير 

الرتبية والتعليم يف إرسائيل مقاالً بعنوان »اليهودية ورضب األطفال«، والذي زعم فيه، استناداً إىل تفسريات حاخامية مختلفة، أن اليهودية ال 

تدعم العقوبة البدنية بل تعارضها. وأخرياً حظر القانون يف إرسائيل العقاب البدين يف عام 2000. لقد لعب التفسري للدين من قبل مختلف 

الشخصيات العامة، مثل وزير الرتبية والتعليم، دورا أساسيا يف املناقشات التي أفضت إىل القضاء الكامل عىل هذه املامرسة يف البلد.

موريتانيا: شارك الزعامء الدينيني بنشاط يف وضع حد للعقوبة البدنية 

كان للزعامء الدينيني يف موريتانيا موقف نشط يف حملة حظر العقوبة البدنية، تحديداً، بفضل »فتوى« )حكم حول قضية معينة يف الرشيعة 

اإلسالمية( أصدرها هؤالء الزعامء التي تحظر العنف البدين والشفهي ضد األطفال يف املنزل ويف النظام التعليمي. جاءت الفتوى نتيجة لدراسة 

صدرت عام 2009، التي أجرتها شبكة الزعامء الدينيني لحقوق الطفل يف موريتانيا، لتقييم ما إذا كان العقاب البدين مسموحاً به يف اإلسالم، 

وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف من أجل نرش الدراسة يف ورشة عمل إقليمية. جاءت هذه الرشاكة يف أعقاب توصية دراسة لألمني العام 

لألمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال، والتي حثت عىل التعاون الوثيق بني الطوائف الدينية والزعامء الدينيني للعمل من أجل إنهاء العنف 

ضد األطفال. 

األطفال

منغوليا: بدأ األطفال عملية التغيري مببادرة منهم بإصدار تقريرا وتنظيم حملة الحقة له 

كانت مشاركة األطفال يف منغوليا تشكل أهمية مركزية يف الدعوة إىل إصدار ترشيع ملناهضة العقوبة البدنية، وكان األطفال يف طليعة البحوث 

وحمالت التوعية وغري ذلك من مبادرات الدعوة للقضاء عىل هذه املامرسة. بدأت الحملة من أجل التغيري القانوين يف منغوليا يف عام 2006 

بإصدار تقرير ساهم األطفال يف املدارس واملؤسسات يف إخراجه إىل النور، حيث تبادلوا تجاربهم عن تعرضهم للعقوبة. وقد كان للتقرير أثر 

كبري عىل املناقشات، ما أدى إىل الحظر الكامل لهذه املامرسة يف عام 2016. 

بريو: األطفال يرصدون تنفيذ هذا الحظر

كان األطفال أيضاً يف طليعة رصد تنفيذ الترشيعات التي تحظر العقوبة البدنية، كام هو الحال يف بريو. يف عام 2017، نظم أمني املظامل بالتعاون 

مع منظامت املجتمع املدين ورشتي عمل يف ليام مبشاركة واسعة من األطفال، لرصد التقدم املحرز منذ حظر العقوبة البدنية يف عام 2015. 

ومن مخرجات املناقشات، صدرتوثيقة تحتوي عىل شهادات األطفال، وتضمنت كذلك األماكن التي تستمر فيها مامرسة العقوبة البدنية، وتبدي 

الرأي يف التقدم املحرز، والتحديات املتبقية، فضال عن االقرتاحات املتعلقة بالتنفيذ الكامل للقانون. 
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	 حمالت التوعية

ميكن أن تعد الحكومة و/أو املجتمع املدين واألطراف األخرى املعنية حمالت توعية قبل و/أو بعد تبني قانون حظر العقوبة البدنية. فإذا ما 

انطلقت هذه الحمالت يف وقت مبكر، فإنها يف العادة تستهدف نرش الوعي والوصول إىل اتفاق من جانب األطراف املعنية بشأن الحاجة إىل 

فرض الحظر املطلوب. أما إذا أجريت يف وقت الحق، فهي يف األساس تنرش الوعي حول هذا الحظر وتثقيف املجتمع بشأن البدائل املتاحة 

لتأديب األطفال من دون عنف. ويف كلتا الحالتني، أظهرت املامرسة أنه من املهم التأكيد عىل أن الحظر ال يقصد به أن يكون عقابا للوالدين بل 

مينحهم أدوات لتأديب األطفال دون اللجوء إىل العنف ومن خالل األبوة اإليجابية. 

كرواتيا: حملة الرتويج للسلوكيات غري العنيفة يف املدارس

بعد حظر استخدام العقوبة البدنية يف كل األماكن يف عام 1999، نفذت حكومة كرواتيا، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف،برنامج بيئة مدرسية 

آمنة ومتكينية . يهدف الربنامج إىل تشجيع التأديب غري العنيف يف املدارس من خالل حملة وبرنامج لبناء القدرات. شجعت الحملة عىل 

تغيري السلوك عن طريق نرش الوعي بآثار العنف البدين والكالمي عىل الطفل، واقرتحت تغيريا باتجاه توفري فضاء درايس خايل من العنف. 

أجرت منظمة اليونيسيف تقييامً خارجياً يف عام 2012 كشف عن فعالية املرشوع يف نرشالوعي بأهمية إنشاء فضاء درايس خايل من العنف يف 

املدارس. 

رسيالنكا: اإلعالنات التلفزيونية ثبطت استخدام العقوبة البدنية

يف عام 2018 ، أنتجت الهيئة الوطنية لحامية الطفل يف رسي النكا، وهي مؤسسة حكومية تهدف، يف جملة أمور أخرى، إىل تقديم املشورة 

للحكومة بشأن السياسات والقوانني املتعلقة مبنع إساءة معاملة األطفال، سلسلة من اإلعالنات التلفزيونية التي تثبط استخدام العقوبة 

البدنية. تناولت اإلعالنات مسائل مثل: »ملاذا ال تكون العقوبة البدنية مفيدة لطفلك«، و«تأديب الطفل الصغري وأطفال الروضة«، وأهمية 

تعزيز الحوار بني األطفال ومقدمي الرعاية بشكل عام. كام أنتجت الهيئة الوطنية لحامية الطفل ملصقات عن بدائل العقوبة البدنية، تم 

توزيعها بواسطة الصحيفة الوطنية. وبفضل هذا الربنامج، حدث انخفاض كبري يف استخدام الوالدين للعقوبة البدنية.

	 بناء القدرات ونقل املعرفة

تتعهد كل دولة طرف بأن متنع يف أي إقليم يخضع لواليتها القضائية حدوث أي أعامل أخرى من أعامل املعاملة أو   «
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة التي ال ترقى إىل التعذيب كام حددته املادة 1، عندما يرتكب موظف عمومي 

أو شخص آخر يترصف بصفة رسمية هذه األعامل أو يحرض عىل ارتكابها، أو عندما تتم مبوافقته أو بسكوته عليها. )…(«

املادة 16 من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب 1.

لربامج بناء القدرات الفعالة لآلباء ومقدمي الرعاية واملعلمني واملجتمع بوجه عام هدف ذو شقني: أ( نقل رسائل حول األهداف املرجوة من 

القانون؛ و ب( توجيه األطراف املعنية املختلفة يف تنفيذ بدائل العقوبة البدنية. لقد تبني أن هذا املزيج هو أكرث الطرق فعالية لتحقيق القضاء 

التام عىل العقوبة البدنية. كام أن الربامج التي تشجع عىل تغيري العقلية والسلوك كانت مفيدة يف الرتويج لبدائل العقوبة البدنية حتى وإن مل 

تحظر الدولة هذه املامرسة بصورة قانونية بعد.
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أفغانستان: برامج تدريبية للمعلمني لتشجيع التأديب دون عنف يف املدرسة

يف عام 2003، وضعت حكومة أفغانستان، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ومنظمة إنقاذ الطفولة، منهجني تدريبيتني للمعلمني والعاملني يف 

مجال الرعاية الصحية لتأكيد أهمية استخدام أساليب التأديب غري العنيفة يف املدارس واملنزل. ولقد تم دمج هذا املنهج للمعلمني يف »الربنامج 

الوطني لتدريب املعلمني«، والذي يهدف، من بني أمور أخرى، إىل بناء الفهم حول تطور سيكولوجية الطفل ورشح مهارات التأديب اإليجايب 

التي ينبغي تطبيقها يف الصفوف الدراسية. يف عام 2008، حظرت أفغانستان العقوبة البدنية يف املدارس مبوجب املادة 39 من قانون التعليم.

أسبانيا: توفري موارد لآلباء لتعليم أطفالهم دون عنف قبل وبعد صدور القانون

قبل صدور القانون الذي يحرم العقوبة البدنية تحرمياً كامالً يف أسبانيا عام 2007، طورت منظمة »أنقاذ الطفولة« برنامج تدريبي لآلباء يف 

إطار حملة »ثقف، وال ترضب« لتوفري املوارد لهم حول تعليم األطفال دون استخدام العنف ومساعدة اآلباء يف الشعور بالدعم وبثقة أكرب 

عند تطبيق التأديب اإليجايب. وبعد انطالق الحملة مبارشة، شاركت فيها نحو 70 منظمة ومؤسسة عامة، مبا يف ذلك وزارة الرعاية االجتامعية. 

تم تقديم كل دورة تدريبية من قبل مختص يف منهجية التأديب اإليجايب وتركزت حول قضايا مثل » الطفل كموضوع للحقوق« و » اهمية 

التنشئة النفسية السليمة خالل مرحلة الطفولة ». وقد أظهرت التجربة االسبانية أنه من املهم أن يرافق االصالح القانوين برامج تعليمية عن 

بدائل العقوبة البدنية يك يكون فعاال.

5 الرصد واإلبالغ للتنفيذ الجاري واألكرث فاعلية

لقد ساعد الرصد واإلبالغ عىل نحو منتظم لحالة العقوبة البدنية لألطفال يف بلد ما، مبا يف ذلك جمع بيانات كافية وموثوقة ومفصلة، الدول 

عىل تقييم التنفيذ والتعرف عىل التحديات واملجاالت لزيادة املدخالت. البد أن تلعب املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان )NHRIs( دوراً 

مهامً يف مراقبة التنفيذ والبد وأن تعمل عىل دمج حقوق الطفل يف خطط العمل الوطنية. وباملثل، تشمل املامرسات الجيدة للدولة زيارات إىل 

مؤسسات ومراكز األطفال )مثل دور األيتام، ودور الجامعات، ومراكز ملتميس اللجوء من األطفال غري املصحوبني مع األبوين، مراكز سكنية، 

 )OPCAT( من قبل آليات وقائية وطنية تنشأها الدول األطراف يف الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة )أو مرافق قضاء األحداث، ..إلخ

التعذيب أو هيئات رصد مستقلة أخرى. 

لبنان: إنشاء خط مساعدة إلكرتوين للضحايا العنف من األطفال لإلبالغ عن حاالتهم

يف عام 2012، أنشأت حكومة لبنان، باالشرتاك مع منظمة الرؤية العاملية ومنظمة املجتمع املدين املحلية »حامية«، خط مساعدة إلكرتوين 

لضحايا العنف من األطفال لإلبالغ عن أوضاعهم مع فريق من املهنيني من دون تأخري. يتألف خط املساعدة اإللكرتوين هذا، والذي ال يزال 

يعمل إىل اليوم، من آلية إبالغ تقدم الدعم الفني عرب اإلنرتنت، فضالً عن اإلحاالت واملشورة لضحايا العنف من األطفال. تبني التجربة أن 

خطوط املساعدة اإللكرتونية أداة فعالة لجمع املعلومات عن حاالت العنف ضد األطفال، ولفت انتباه السلطات املعنية إليها، ولتقديم الدعم 

النفيس لضحايا العنف من األطفال. 
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6 املساءلة

يتعني عىل الدول أن توفر التدابري العالجية الالزمة النتهاك حقوق الطفل، مبا يف ذلك الحقوق التي تنتهك عن طريق استخدام العقوبة البدنية 

ضد األطفال. وينبغي أن تكون آليات املساءلة مستقلة، وصديقة لألطفال، كام يسهل عىل األطفال الوصول إليها. عموما، هناك أربعة أنواع من 

املساءلة، ولكل منها قدرة مختلفة عىل اإلنفاذ: املساءلة القضائية وشبه القضائية واإلدارية واالجتامعية. 

كولومبيا: املساءلة اإلدارية والقضائية املصاحبة لإلصالح القانوين 

يف عام 2006 تبنت كولومبيا قانون الطفولة واملراهقة الذي يسمح لألطفال واملراهقني، من خالل ممثليهم القانونيني، بتقديم الشكاوى إىل 

السلطات املختصة. يحدد هذا القانون نوعني من اإلجراءات القضائية ملعالجة حقوق الطفل املترضرة: 1( اإلجراءات اإلدارية: تتألف من جميع 

االجراءات املتخذة من قبل السلطات مثل ممثل الدفاع عن االرسة او مفتش الرشطة، و 2( اإلجراءات القضائية : وهو إجراء قضايئ يقوم به 

»قايض االرسة« بهدف اتخاذ تدابري لحامية االطفال واملراهقني الذين انتهكت حقوقهم. 

النيبال: املساءلة االجتامعية مع األطفال ومن أجلهم

يف النيبال، يتم تنفيذ املساءلة االجتامعية من خالل نوادي األطفال ضمن »هيئات الحكم املحيل الداعمة لألطفال« )CFLG( التي أنشأتها 

وزارة الشؤون الفيدرالية والتنمية املحلية يف عام 2007. ومن خالل جلسات االستامع العامة التي تنظمها هيئات الحكم املحيل الداعمة 

لألطفال، يقدم األطفال توصيات وتوجيهات إىل الحكومة يف تحقيق وتعميم حقوق الطفل وإدخالها يف صلب نظام الحكم املحيل وهيكله 

وسياساته. وقد أدى نجاح هذه الحملة إىل قيام حكومة النيبال بإطالق اسرتاتيجية وطنية بشأن الحكم املحيل الداعم لألطفال، وهي 

اسرتاتيجية ال تزال قامئة حتى يومنا هذا. شمل تبني هذه االسرتاتيجية الوطنية تخصيص 15% من رأس املال املحيل لألطفال، خصوصاً األكرث 

تهميشاً، األمر الذي يسمح بتنفيذ التوصيات التي يقدمها األطفال من خالل هيئات الحكم املحيل الداعمة لألطفال. 

بنام: املساءلة شبه القضائية التي تربط بني املستوى الوطني واملستوى الدويل

يف عام 2011، قام أمني املظامل يف بنام بإنشاء مرصد حقوق األطفال واملراهقني من أجل املتابعة املستمرة لتوصيات الهيئات املنشأة مبوجب 

معاهدات األمم املتحدة. ومن بني أغراض أخرى، يشكل املرصد الحلقة الداخلية األساسية التي تدعم القدرة عىل الوصول إىل إجراءات 

االتصاالت الدولية باعتبارها آليات للمساءلة ملعالجة انتهاكات حقوق األطفال.
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 تبني ترشيع يحظر العقوبة البدنية


» 1. تتخذ كل دولة طرف إجراءات ترشيعية أو إدارية أو قضائيةفعالة أو أية إجراءات أخرى ملنع أعامل التعذيب يف أي 
إقليم يخضع الختصاصها القضايئ«.

املادة 2 من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب

وال بد من وجود أساس قانوين متني لتوضيح القانون، ويوىص بحذف أي مربر أو إذن للعقوبة البدنية.

السويد: نهج تثقيفي بدالً من عقايب تجاه الحظر القانوين 

يف عام 1979، أصبحت السويد أول بلد يحظر العقوبة البدنية حظرا تاما، بعد ان أستغرقت املناقشات واإلصالحات التي أدت إىل الحظر فرتة 

50 عاما. ويف عام 1957، أُزيل من قانون العقوبات الحكم الذي يحمي الوالدين من تهم االعتداء الجسدي يف القضايا التأديبية. وكان ذلك 

بالغ األهمية ألن األطفال، وللمرة األوىل، تلقوا نفس الحامية القانونية من االعتداء مثلهم مثل البالغني. يف عام 1977، شكلت الحكومة لجنة 

لحقوق الطفل بهدف مراجعة وتعديل قانون األبوة، بهدف حظر العقوبة البدنية رصاحة. وقد أيد هذا االقرتاح 98% من أعضاء الربملان، كام 

سنه الربملان يف عام 1979. وكان السبب األسايس وراء الحصول عىل هذه النسبة العالية من الدعم يف الربملان هو حقيقة أن الحظر ال يضيف 

عقوبات جنائية عىل االعتداءات التي تتجاوز ما هو موجود بالفعل يف قانون العقوبات. وكان الهدف من هذا اإلصالح تثقيف الرأي العام 

السويدي بشأن الحاجة إىل استخدام اسرتاتيجيات غري عنيفة لتأديب األطفال، وليس كأداة ملحاكمة اآلباء. 

تركامنستان: حامية كرامة الطفل هو يف صلب املربرات للحظر 

حظرت تركامنستان العقوبة البدنية يف عام 2002، وتنص املادة 24 من قانون ضامنات حقوق الطفل عىل أن »إذالل كرامة الطفل، أو العقوبة 

البدنية، وغري ذلك من أشكال اإلساءة البدنية الضارة بصحة الطفل العقلية أو البدنية، أمر غري مقبول«. فضالً عن ذلك، تنص الفقرة 85.2 من 

قانون األرسة لسنة 2012 أن »إذالل كرامة الطفل، أو الرتهيب، أو العقوبة البدنية، وغري ذلك من أشكال اإلساءة البدنية الضارة بصحة الطفل 

العقلية أو البدنية، أمر غري مقبول«.

اليونان: حظر العقوبة بعد صدور قرار من مؤسسة بني حكومية 

يف اليونان، تحقق حظر العقوبة البدنية يف عام 2006 عقب صدور قرار اللجنة األوروبية للحقوق االجتامعية. يف هذا القرار، توصلت اللجنة 

إىل أن اليونان تنتهك املادة 17 من امليثاق االجتامعي األورويب ) حول حقوق الطفل واليافعني عند وضع الخطط االجتامعية، والقانونية، 

واالقتصادية( بسبب غياب الحظر القانوين للعقوبة البدنية لألطفال يف املنازل، واملدارس الثانوية وغريها من مؤسسات رعاية الطفل.
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https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/processed-complaints/-/asset_publisher/5GEFkJmH2bYG/content/no-17-2003-world-organisation-against-torture-omct-v-greece?inheritRedirect=false


التأديب اإليجايب وبدائل العقوبة البدنية لألطفال

 أمور يجب أخذها يف االعتبار: تطوير قانون شامل 
 و/أو سياسة شاملة للحظر الفعال للعقوبة البدنية



ينطوي وضع قانون شامل و/أو سياسة شاملة لحظر العقوبة البدنية بصورة فعالة يف جميع األماكن عىل تشجيع اتباع نهج تعليمي وغري عقايب 

للتأديب، باإلضافة إىل تثقيف اآلباء واملعلمني ومقدمي الرعاية باألدوات واملهارات ذات الصلة لتنفيذ بدائل التأديب العنيف. يجب أن تنخرط 

األطراف املعنية يف العملية، كام ينبغي إنشاء/تأسيس آليات فعالة للرصد واملساءلة.

.1 
ما هي القوانني أو السياسات املوجودة فعالً والتي تحظر العقوبة البدنية )تقييم ما هو موجود( أو التي تحمي األطفال من العنف )مثل 

القوانني التي تغطي التعليم، والعنف األرسي، وحامية الطفل، والقانون الجنايئ وقوانني مناهضة التعذيب، وما إىل ذلك(؟

.2 
ما هي األطراف املعنية التي يجب أن تشارك يف عملية وضع السياسات؟ كيف ميكن استشارتهم؟ 

.3 
ما هي اسرتاتيجيات االتصال التي سيتم استخدامها )قبل أو بعد اعتامد السياسة أو القانون(، ومتى سيتم تنفيذها )األطر الزمنية(، ومن 

الجمهور املستهدف؟

.4 
ما هي خطط برامج بناء القدرات: من سيتوىل إطالق الربامج )الجهة(، ومن سيتلقى التدريب )املستفيدون(، واألطر الزمنية، والتكاليف؟ 

.5 
ما هي الرتتيبات التي ستُتخذ لرصد وتقييم التنفيذ الفعال للقانون أو السياسة العامة، مع الحرص عىل تحديد التحديات ومجاالت التحسني؟

.6 
ما هي آليات املساءلة املوجودة بالفعل يف القوانني الوطنية؟ هل هناك حاجة إىل آليات إضافية، أم هل ميكن إيكال مسؤولية معالجة 

انتهاكات حقوق الطفل إىل اآلليات القامئة؟ ما هي الخصائص الرئيسية لهذه اآلليات؟

.7 
ما هي املوارد املالية أو البرشية أو الفنية الالزمة لتنفيذ السياسة و/أو القانون؟ 

.8 
من هم الرشكاء املتوفرون لدعم العملية، وكيف سيتم إرشاكهم؟ 
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إىل املصدر كنوع من العرفان. وينبغي توجيه طلبات الحصول عىل إذن بإعادة إنتاج املنشور أو ترجمته إىل مبادرة إتفاقة مناهضة التعذيب أو قسم التواصل للجنة 

حقوق الطفل.  األمثلة الواردة يف هذ املنشور مبنية عىل أساس املعلومات املتاحة للعامة وتسلط الضوء عىل املامرسات من جانب البلدان التي، إذا ما نفذتها تنفيذاً 

كامالً، ستساعد يف تحقيق التزامات الدول األطراف مبوجب اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وإتفاقية حقوق الطفل.  سرتحب مبادرة إتفاقية مناهضة التعذيب 

بأي تصحيحات أو تحديثات إذا اقتضت الحاجة.
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