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البدنية عىل تقرير أعدته المبادرة العالمية إلنهاء جميع العقوبات 
 األطفال

 

 

 موجز اإلصالحات القانونية الالزمة لتحقيق الحظر الكامل
ا عىل 

ً
ي أماكن الرعاية البديلة، و مراكز الرعاية النهارية، والمدارس، وبوصفها عقاب

ن
ل، وف ن ي المنن

ن
ن تحقيق الحظر ف ال يزال يتعي 

 ارتكاب جريمة ما. 
ي أو 

ي القانون الجنائ 
ن
ي تربية ويبدو أنه ال يوجد ف

ن
ي ف

ي استخدام العقاب البدئن
ن
هم ف قانون األرسة أي تأكيد عىل "حق" اآلباء وغن 

. حتى عام  ي
فرس عىل أنها تحظر جميع أشكال العقاب البدئن

ُ
،  1971األطفال، لكن األحكام القانونية ضد العنف واالعتداء ال ت

تحدة استلزمت قبول دفاع القانون العام عن كانت قطر محمية بريطانية ومن المرجح أن هذه العالقة مع المملكة الم
ي القانون بأنه ال يوجد أي 

ن
ي "تأديب" األطفال الوضوح ف

ن
"التأديب المعقول". يتطلب القبول شبه العالمي للعقوبة البدنية ف

ي إلغاء الدفاعات القانونية لـ "التأديب المعقول" أو م
ي  -ا شابه ذلك درجة أو نوع من هذه العقوبات مقبولة أو قانونية. ينبغن

ن
ف

يــــع أو القانون العام  ، مهما كان الدافع وأيا كان مرتكب الجريمة.  -الترسر ي
ي حظر جميع العقاب البدئن

وينبغن  
ي جميع أماكن الرعاية البديلة )كفالة األطفال، والمؤسسات، واألماكن  – أماكن الرعاية البديلة

ن
ي ف

يجب حظر العقاب البدئن
ي حاالت الطو 

ن
ارئ، وما إىل ذلك(. اآلمنة، والرعاية ف  

ي جميع  أماكن رعاية الطفولة المبكرة  )دور الحضانة، ورياض األطفال، والمراكز  – الرعاية النهارية
ن
ي ف

ي حظر العقاب البدئن
ينبغن

ا )المراكز النهارية، ورعاية األطفال بعد المدرسة، 
ً
األرسية، وما إىل ذلك( وجميع أماكن الرعاية النهارية لألطفال األكنر سن

(. وأماكن الرعاية المؤقتة لألطفال، إلخ  
يــــع يحظر بوضوح جميع العقاب  - المدارس ي المدارس من خالل سن ترسر

ن
يجب التأكيد عىل سياسة مكافحة العقاب الجسدي ف

ي جميع األوساط التعليمية 
ن
ي ف

العامة والخاصة، والدينية والعلمانية، وعىل جميع مستويات التعليم.  -البدئن  
سنة وقت ارتكاب الجرم،  18الجسدية القضائية لألشخاص تحت يجب حظر جميع العقوبات  -األحكام المتعلقة بالجريمة 

يعة اإلسالمية.   حتى بموجب الرسر
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عية الحالية للعقوبة البدنية  الرسر

ل ن  المنن

ل. حتى عام  ز ي المنز
كة ، كانت قطر محمية بريطانية ومن المرجح أن هذه العالقة مع الممل1971العقوبة البدنية عقوبة قانونية فز

ي القان
ي المتحدة استلزمت قبول دفاع القانون العام عن "التأديب المعقول". وال تفَّسر األحكام المناهضة للعنف واإليذاء فز

ون الجنائ 
ي لسنة  2004اإلجراءات الجنائية لسنة  وقانون 2004لسنة 

وقانون األرسة  1994وقانون األحداث لسنة  2004والقانون المدئز
ي تنشئة الطفل.  2003ودستور  2006لسنة 

ي فز
 عىل أنها تحظر جميع أشكال العقاب البدئز

ي صدرت  خالل االستعراض الدوري 
ي لألطفال التى

ا عىل التوصيات المتعلقة بالعقاب البدئز
ً
ي عام رد

، رصحت 2010الشامل لقطر فز
ز التنفيذ".  ي "قد دخلت حن 

ا عىل  1الحكومة بأن التوصية بحظر كل أشكال العقاب البدئز
ً
ولم نستطع التحقق من ذلك الترصي    ح. ورد

ي عام 
ي المدارس )راجع العنوان الفرعي "المدارس 2014االستعراض الدوري الشامل فز

ي فز
 "(. لم تعالج الحكومة سوى العقاب البدئز

ي يونيو 
ا عىل لجنة حقوق الطفل فز

ً
وع قانون خاص بالطفل وإصداره خالل وقت قريب2016ورد حت الحكومة بمراجعة مَّسر  2، رصر
ي هذا السياق.  -

ي ُمدرج فز
 ال نعلم ما إذا كان حظر كل العقاب البدئز

 

 أماكن الرعاية البديلة

ي أماكن الرعاية البد
ي فز
 يلة. ال يوجد حظر رصي    ح عىل العقاب البدئز

 

 الرعاية النهارية

ا. 
ً
ي مرحلة الرعاية األولية لألطفال األكنر سن

ي مرحلة الرعاية األولية للطفل وفز
ي فز
ال يحظر و ال يوجد حظر رصي    ح عىل العقاب البدئز

.  2014قانون  ي
 الخاص بتنظيم شئون دور الحضانة استخدام العقاب البدئز

 

 المدارس

ي ويوجد قرار وزاري لسنة وتنص مدونة السلوك الخاصة بالمدارس عىل 
ي استخدام العقاب البدئز

يمنع استخدامه،  2001أنه ال ينبغز
ي عام 

ا عىل االستعراض الدوري الشامل لقطر فز
ً
ي القانون. رد

ي عام 2014ولكن ال يوجد حظر رصي    ح فز
 2013، رصحت الحكومة فز

ي المدارس. 
ي قرار وزاري ضد كل أشكال العنف فز

 الخاص بالتعليم اإللزامي لهذه القضية.  52ولم يتعرض قانون رقم  3بتبتز

 

 المؤسسات الجزائية

م للمؤسسات العقابية واإلصال 
ِّ
ي المؤسسات العقابية. وال ُيدرج القانون الُمنظ

ي فز ي كتدبن  تأديتر
ي غن  قانوئز

قانون -حية العقاب البدئز
ي ضمن التدابن  التأديبية المسموح بها. بل ويُ ا -2009لسنة  3رقم 

 -1995سنة ل 3قانون رقم -بطل قانون السجون لعقاب البدئز
 الذي سمح بالجلد. 

 

 عقوبة عىل جريمة

حظر المادة 
ُ
يعة اإلسالمية. ت ا للَّسر

ً
ي عقوبة قانونية عىل الجريمة الُمرتكبة طبق

جلد  من قانون األحداث رصاحة 19العقاب البدئز
ة جنايةعاًما: "إذا ارتكب الحدث ا 16األطفال األحداث الذين يقل عمرهم عن  ة سنة ولم يبلغ ست عَّسر  لذي تجاوز سنه أرب  ع عَّسر

ن باألشغال الشاقة، أو الجلد، ويحكم عليه بإحدى العقوبات اآلتية ..." أو جنحة فال يجوز الحكم عليه باإلعدام أو الحبس المقنى

ي الذي ال يشمل
. تنص المادة ويخضع الفرد الذي تجاوز سنه ستة عَّسر وسبعة عَّسر عاًما لعقوبات القانون الجنائ  ي

 36 العقاب البدئز
 من الدستور عىل "عدم إخضاع أي شخص للتعذيب أو أي معاملة مهينة". 

                                                

 
 4و  3، تقرير الفريق العامل: ملحق ، الصفحتان A/HRC/14/2/ADD.1، 2010يونيو  1 1
 60، التقرير الثالث/ الرابع، فقرات. CRC/C/QAT/3-4، 2016يونيو  24 2
 114، تقرير الفريق العامل، الفقرة. A/HRC/27/15، 2014يونيو  27 3
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ا للمادة 
ً
ز جنائية أخرى عىل جرائم  1ولكن طبق ي وقواني 

، ال ينطبق القانون الجنائ  ي
عندما  القصاصأو  الحدود من القانون الجنائ 

ي المزعوم مسلًما: تنطبق أح
يعة اإلسالمية المعنية بالجرائم التالية إذا كان المشتبه به أو الضحية يكون الضحية أو الجائز كام الَّسر

ب الخمر والردة.  -1مسلًما:  جرائم االنتقام والدية. عدا ذلك، ُيحدد هذا القانون وأي قانون  -2جرائم مثل الَّسقة والزنا والقذف ورسر
ا آخر الجرائم والعقوبات". وتشمل العقوبات عىل هذه الجرائم ط
ً
يعةبق . أكدت الحكومة أن حظر جلد  للَّسر اإلسالمية الجلد والبنى

ي المادة  16األحداث الذين يقل عمرهم عن 
ا حيث تملك المادة  1994من قانون األحداث لسنة  19عاًما وارد فز

ً
من  1ليس مطلق

ي األولوية عىل أحكام أي قانون آخر. 
 4القانون الجنائ 

 

ي قطراالستعراض الدوري الشامل لسجل حق
ن
 وق اإلنسان ف

ي عام 
ي الدورة األوىل من االستعراض الدوري الشامل فز

(. وفيما يىلي هذه التوصيات: 7)الجلسة  2010تم فحص قطر فز
5 

ي المادة 
يعاتها الوطنية مفهوم التعذيب عىل النحو المحدد فز ز تَّسر ي    ع  1"تضمي  من اتفاقية مناهضة التعذيب، وسن تَّسر

وب المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة )المكسيك(؛إللغاء جميع أنواع العقاب  ه من رصز ي وغن 
 البدئز

(؛ ي لألطفال من الذكور واإلناث )شيىلي
 "حظر جميع أشكال العقاب البدئز

ازيل(" ، وال سيما ضد األطفال )النر ي
ي إلغاء عقوبة اإلعدام والعقاب البدئز

 "النظر فز

ز من هذه التوصيا ولكن رفضت الحكومة  6ت ورصحت بأنه تم بالفعل تنفيذهما أو يجري تنفيذهما. قبلت الحكومة أول توصيتي 
 7التوصية الثالثة. 

ي عام 
ي الدورة الثانية فز

ي 19)الجلسة  2014جرى الفحص فز
(. ولفتت الحكومة االنتباه إىل قرار وزاري ضد كل أشكال العنف فز

ي عام 
قدم أية توصيات تتعلق تح 8. 2013المدارس تبنته فز

ُ
ي أثناء االستعراض. ولم ت

ا بالعقاب البدئز
ً
 ديد

 

 توصيات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق اإلنسان

 لجنة حقوق الطفل

 (22و 21و 4، المالحظات الختامية بشأن التقرير الثالث/ الرابع، الفقرات CRC/C/QAT/CO/3-4،  2017يونيو  22)

ابط  ر اللجنة الدولة الطرف بالتماسك والنى
ِّ
ذك
ُ
ي االتفاقية وتشدد عىل أهمية جميع "وت

ز جميع الحقوق المنصوص عليها فز بي 
ي هذه المالحظات الختامية الحالية. غن  أن اللجنة تود أن توجه انتباه الدولة الطرف إىل التوصيات ال

متعلقة التوصيات الواردة فز
ي نقطة زو 

ي تتطلب اعتماد تدابن  عاجلة: تعريف الطفل فز
ز )الفق12اج األطفال )الفقرة بالمجاالت التالية التى  14رتان ( وعدم التمين 

ي )الفقرة 20( والجنسية )الفقرة 16و
 (". 37( وإدارة العدل لألحداث )الفقرة 34( واألطفال المهاجرين )الفقرة 22( والعقاب البدئز

ز  ي المنز
ي واستخدامه عىل نطاق واسع فز

عية العقاب البدئز ي أوساط الرعاية البدي"ومع ذلك، تظل اللجنة قلقة للغاية من رسر
لة ل وفز

 والرعاية النهارية والمدارس كعقوبة جزائية. 

وب الع2006)لسنة  8"باإلشارة إىل تعليق اللجنة العام رقم  ها من رصز ي الحماية من العقوبة البدنية وغن 
قوبة ( بشأن حق الطفل فز

 :  الطرَف عىل القيام بما يىلي
َ
 القاسية أو المهينة، تحث اللجنة الدولة

ي جميع األماكن، بما فيها األرسة والمدرسة )أ
ي فز
وب العقاب البدئز  لجميع رصز

ً
 رصيحا

ً
وع قانون حقوق الطفل حظرا ز مَّسر ( تضمي 

 ونظام العدالة بدون أي استثناءات؛

ي وتفعيله وجلب الجناة للسلطات اإلدارية والقضائية المختصة؛
 )ب( ضمان المراقبة المناسبة لحظر العقاب البدئز

ل، وتعزيز الت)ج( التشجي ز ي المنز
بية األطفال وتأديبهم فز دريب عىل ع عىل انتهاج أشكال إيجابية وغن  عنيفة وقائمة عىل المشاركة لنى

ز آخرين يعملون مع األطفال ولصالحهم وضمان إدراج المبادئ التوجيهية إلدارة السلوك ضم ز ومهنيي  ي للمعلمي  ن  التأديب اإليجائر
؛  كل برامج التدريب الخدمي

                                                

 
 72، الرد على قائمة المسائل، فقرة CRC/C/QAT/Q/3/Add.1-4، 2017مارس  22 4
 (10)86( و14)85(، 7)85، تقرير الفريق العامل، فقرات A/HRC/14/2، 2010مارس  15 5
قرير ت،  A / HRC / 14 / L.10، 2010حزيران/يونيه  18؛ 4ق العامل: إضافة، الصفحة ، تقرير الفري A/HRC/14/2/ADD.1، 2010يونيو  1 6

 214مجلس حقوق اإلنسان عن دورته الرابعة عشرة، الفقرة 
 (10)68 ، تقرير الفريق العامل، فقرات A/HRC/14/2، 2010مارس  15 7
 114تقرير الفريق العامل، فقرة النص المسبق غير المنقّح، مشروع  A/HRC/WG6/19/L.14، 2014مايو  9 8
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تأسيس آلية لتقديم الشكاوى من أجل توفن  وسيلة آمنة ورسية يستطيع األطفال من خاللها اإلبالغ عن األفراد الذين )د( 
؛ ي
 يستخدمون العقاب البدئز

ي 
ي فز ي ولتعزيز التغين  اإليجائر

 )ه( إطالق برامج نَّسر الوعي بما يشمل حمالت وجلسات تدريبية وأنشطة أخرى لحظر العقاب البدئز
ي جميع األماكن". العقلية تجا

ي فز
 ه العقاب البدئز

 

 لجنة حقوق الطفل

، الفقرتان CRC/C/QAT/CO/2، 2009أكتوبر  14) ي
 (40و 39، المالحظات الختامية بشأن التقرير الثائز

ي 
ي المدارس وفز

ي سياق التدابن  التأديبية المطبقة فز
 النظام "بينما تالحظ اللجنة التدابن  الجاري اتخاذها للتصدي للعقوبة البدنية فز

ي سياقات تقديم الرعاية البديلة. 
ي سياق األرسة وفز

وعة فز ، فإنها تعرب عن قلقها من أن العقوبة البدنية لألطفال ما زالت مَّسر ي  العقائر

 :  "وتحث اللجنة الدولة الطرف عىل أن تقوم بما يىلي

يعاتها الراهنة بقصد منع وإنهاء استخدام العقوبة  يعات أ( المراجعة النقدية لتَّسر ي واألخذ بتَّسر البدنية لألطفال كأسلوب تأديتر
ي  ي سياقات األرسة والمدارس والنظام العقائر

ي ذلك فز
ي جميع السياقات، بما فز

رصيحة تحظر جميع أشكال العقوبة البدنية لألطفال فز
 وسياقات تقديم الرعاية البديلة؛

اك األطفال ب( االضطالع بحمالت تثقيف وتوعية عامة وتعبئة اجتماعية بشأن أشكا ل التأديب البديلة الخالية من العنف، مع إرسر
 من أجل تغين  المواقف العامة إزاء العقوبة البدنية؛

ها من أشكال 2006)لسنة  8ج( أخذ التعليق العام رقم  ي الحماية من العقوبة البدنية وغن 
( الصادر عن اللجنة بشأن حق الطفل فز

ي الحسبان
يعات ورسم السياسات." العقوبة القاسية أو المهينة فز  عند صياغة التَّسر

 

 لجنة حقوق الطفل 

، الفقرات CRC/C/15/Add.163،  2001نوفمنر  6)  (54و 53و 46و 45و 44و 43، المالحظات الختامية عىل التقرير األوىلي

ي أحكام قانون األحداث لعام 
ا للمادة 1994"تعرب اللجنة عن قلقها البالغ ألنه يوجد احتمال فز

ً
)أ( من االتفاقية، إلخضاع 37، وخالف

 عاًما لعقوبات ينص عليها القانون، مثل عقوبة الجلد.  18األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 

ه من أشكال المعاملة أو  "توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ فوًرا خطوات لضمان أن يحظر القانون فرض عقوبة الجلد وغن 
 عاًما.  18لمهينة عىل األشخاص الذين قد يرتكبون جرائم وهم دون سن العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو ا

ي المؤسسات. 
 "تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية المعلومات والوعي بسوء معاملة األطفال داخل األرسة وفز

 :  "توصي اللجنة الدولة الطرف بما يىلي

 اء عليه، ووضع سياسات وبرامج لمعالجتهما؛ )أ( إجراء دراسة لتقييم طابع ونطاق سوء معاملة الطفل واالعتد

ي ذلك العقوبة الجسدية 
يعية لمنع جميع أشكال العنف الجسدي والعقىلي الممارس ضد األطفال، بما فز )ب( اتخاذ تدابن  تَّسر

ي المؤسسات؛ 
 واالعتداء الجنسي داخل األرسة وفز

وء معاملة األطفال وللنهوض بأشكال االنضباط اإليجابية القيام بحمالت تثقيف للجمهور بشأن العواقب السلبية الناجمة عن س 
 والالعنفية كبديل للعقوبة البدنية... 

ي المدارس، إال أن اللجنة ال تزال تشعر بالقلق  1993"تحيط اللجنة علًما بالمرسوم الوزاري لعام 
الذي يحظر العقوبة الجسدية فز

 ألن هذه المسألة لم تعالج عىل نحو فعال. 

تبة عىل "توصي اللج ي المدارس، باآلثار السلبية المنى
ز فز ز العاملي  هم من المهنيي  ز وغن  ي صفوف المعلمي 

نة الدولة الطرف بالتوعية، فز
 العقوبة الجسدية، وباتخاذ تدابن  مناسبة أخرى لمنع هذه الممارسة والقضاء عليها." 

 

 لجنة مناهضة التعذيب

، الفقرات ، المالحظات CAT/C/QAT/CO/2، 2013يناير  25) ي
 (12الختامية بشأن التقرير الثائز
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ز تالحظ اللجنة أن القانون الجديد الخاص بتنظيم المؤسسات العقابية واإلصالحية )القانون رقم  ي حي 
( ال يشتمل 2009لسنة  3"فز

 تزال تشعر بالقلق (، فإنها ال 1995لسنة  3عىل أحكام بشأن استخدام الجلد كعقوبة تأديبية بعكس القانون السابق )القانون رقم 
 للمعلومات المعروضة  1من أن الجلد والرجم ال يزاالن من العقوبات المنصوص عليها بموجب المادة 

ً
من قانون العقوبات. ووفقا

ض عليها الدولة الطرف، فقد فرضت عقوبة الجلد عىل ما ال يقل عن  ي لم تعنى
 عامي  45أمام اللجنة، والتى

ز  2009شخًصا بي 
 (. 2 )المادة 2011و

ي للدولة الطرف 
ا لذلك. كما ينبغز

ً
يعها وفق ا لالتفاقية، وأن تعدل تَّسر

ً
ي تمثل انتهاك

ي للدولة الطرف إلغاء العقوبة الجسدية، والتى
ينبغز

 كفالة أن تكون العقوبات الجنائية متوافقة تماًما مع االتفاقية."

 

 لجنة مناهضة التعذيب

، الفقرات. ، المالحظات CAT/C/QAT/CO/1، 2006يوليو  25)  (12الختامية بشأن التقرير األوىلي

ي بعقوبات من قبيل الجلد والرجم كعقوبات جنائية تفرضها السلطات القضائية واإلدارية. 
"تسمح بعض مقتضيات القانون الجنائ 

ي تفرضها االتفاقية. وتالحظ اللجنة باهتمام أن الجهات المخت
امات التى ز  بااللنى

ا
ي الدولة تدرس وتمثل هذه الممارسات إخالًل

صة فز
 حالًيا تعديل قانون تنظيم السجون بهدف إلغاء عقوبة الجلد. 

ز اللجوء إىل تلك الممارسات المحظورة  ي تجن 
ي التى

ي القانون الجنائ 
ي األحكام القانونية الواردة فز

ي للدولة الطرف أن تعيد النظر فز
ينبغز

ي القضاء واإلدارة بغي ة إبطاله
 ا عىل الفور. كعقوبات جنائي ة من قبل موظفز

 

 اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

، الفقرات. CRPD/C/QAT/CO/1، 2015سبتمنر  3) ح، المالحظات الختامية بشأن التقرير األوىلي
ّ
 29، النص المسبق غن  المنق

 (30و

وعة ونقص المعلومات عن كيفية تأثن  ذ ي "تشعر اللجنة بالقلق ألن العقوبة البدنية ال تزال مَّسر
لك عىل األشخاص ذوي اإلعاقة فز

ي المدارس، وكعقاب عىل جريمة. 
ل ، وفز ز ي المنز

ي أوساط الرعاية البديلة، فز
ي ذلك فز

 جميع الظروف، بما فز

 CAT/C/QAR/CO/2"توصي اللجنة الدولة الطرف بسن حظر جميع العقوبات البدنية وبتنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب )
ي تقريرها الدوري المقبل (  بقدر ما 19و 12فقرة. 

ا من الدولة الطرف موافاتها فز
ً
تتصل باألشخاص ذوي اإلعاقة. وتطلب اللجنة أيض

 بمعلومات عن هذا الموضوع. 

 

ة ي السنوات العرسر األخن 
ن
 أبحاث االنتشار/المواقف ف

ز 50أن  2012أظهر مسح أجري عام  اوح أعمارهم بي 
وع واحد عىل األقل من أشكال سنة تعرضوا لن 14و  2% من األطفال الذين تنى

ز ) ز األطفال القطريي   بي 
ا
، مع انتشار أعىل قليًل ي

ز )54العدوان النفسي أو العقاب البدئز ز 48%( مقارنة بنظرائهم غن  القطريي  %(، وبي 
ا )
ً
ز 53األطفال األكنر سن اوح أعمارهم بي 

ا ) 14-10% من األطفال الذين تنى
ً
 مع األطفال األصغر سن

ا
% من هؤالء 47سنة( مقارنة

ز  اوح أعمارهم بي 
%(. 30%( أكنر عرضة عىل األرجح للعقاب الجسدي مقارنة باإلناث )38سنوات(. وكان للذكور ) 4-2الذين تنى

ي )
%( وأدئز حيث كان رب األرسة 65ووجد أن أساليب التأديب العنيفة هي األعىل حيث كان رب األرسة متعلًما إىل المستوى االبتدائ 

ي )45عية )يحمل شهادة جام
ز أن 14%( ، يعتقد 35%(. عىل النقيض من االنتشار الفعىلي للعقاب البدئز % فقط من المشاركي 

ي المائة من األطفال يعانون من أساليب تأديبية غن  عنيفة. 
ز فز ز أن أربعي   األطفال يحتاجون إىل معاقبة جسدية. وقد تبي 

ات الدراسة االس(، 2014)وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ) ، الدوحة، قطر: (MICS )2012تقصائية العنقودية المتعددة المؤرسر
 وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء(

 

 

  

 تمت ترجمة هذا التقرير من قبل شركائنا المترجمون بال حدود.
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