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 العقاب البدني معاقبة األطفال في الجمهورية العربية السورية

 2017آخر تحديث: يوليو|تموز 
يمكن اإلطالع إليها أيضاً من خالل الرابط 

 www.endcorporalpunishment.orgالتالي
 (2015)اليونيسيف ،  8،206،000التعداد السكاني لألطفال 

 
 

 

 ملخص اإلصالح القانوني الالزم لتحقيق الحظر الكامل

 ال يزال يتعين تحقيق الحظر في المنزل، وأماكن الرعاية البديلة، والرعاية اليومية، والمدارس، والمؤسسات العقابية.

، وقانون األحوال الشخصية 1949قانون العقوبات لعام يجب إلغاء الدفاعات القانونية التي تستخدم العقوبة البدنية والمصرح بها حسب 

 ، واستبدالها بحظر جميع العقوبة البدنية، بغض النظر عن قساوتها ومرتكبها.1953لعام 

يجب حظر العقاب البدني في جميع أماكن الرعاية البديلة )كفالة األطفال، والمؤسسات، واألماكن اآلمنة،  – أماكن الرعاية البديلة

 ة في حاالت الطوارئ، وما إلى ذلك(.والرعاي

ينبغي حظر العقاب البدني في جميع  أماكن رعاية الطفولة المبكرة  )دور الحضانة، ورياض األطفال، والروضات،  – الرعاية النهارية

راكز رعاية األطفال بعد والمراكز األسرية، وما إلى ذلك(، وجميع أماكن الرعاية النهارية لألطفال األكبر سناً )المراكز النهارية، وم

 المدرسة، وأماكن الرعاية المؤقتة لألطفال، إلخ(.

يجب التأكيد على حظر استخدام العقاب البدني في المدارس وفي جميع البيئات التعليمية ولجميع الفئات؛ وذلك من خالل  - المدارس

 إصدار جملة من القرارات واألوامرالوزارية.

  التأكيد أن العقاب البدني غير قانوني في جميع المؤسسات التي تحتجز األطفال المخالفين للقانون.يتطلب  -المؤسسات العقابية

 

 

  

http://www.endcorporalpunishment.org/
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 الشرعية الحالية للعقوبة البدنية

 المنزل

 ناني، لآلباء والمدرسين، الذي يستند إلى قانون العقوبات اللب1949العقوبة البدنية مشروعة في المنزل. يسمح قانون العقوبات لعام 

ارسة السلطة التأديبية وتتضمن مم 1953بتأديب األطفال "وفقًا للعرف العام". تخضع الوصاية األبوية لقانون األحوال الشخصية لعام 

 (. 170)المادة 

، كان هناك مشروع قانون شامل لحقوق الطفل قيد المناقشة يقال إنه سيدمج جميع أحكام اتفاقية حقوق الطفل وهو قيد 2012في عام 

ال نعرف ما إذا كان مشروع  2أن مشروع قانون حقوق الطفل قد اكتمل تقريًبا. 2016أفادت الحكومة في عام  2006.1تنفيذ منذ عام ال

 القانون سيحظر العقوبة البدنية. 

 

 أماكن الرعاية البديلة

، وقانون 1949قوبات لعام بموجب قانون العوال يوجد حظر صريح للعقاب البدني في أماكن الرعاية البديلة. إنه قانوني بالنسبة لآلباء 

 )انظر تحت عنوان "المنزل"(. 1953األحوال الشخصية لعام 

 

 الرعاية النهارية

كبر سنًا. إنه قانوني ال يوجد حظر صريح للعقاب البدني في مرحلة الرعاية األولية للطفل وفي مرحلة الرعاية النهارية لألطفال األ

 منزل"(.)انظر تحت عنوان "ال 1953، وقانون األحوال الشخصية لعام 1949قانون العقوبات لعام بالنسبة لآلباء بموجب 

 

 المدارس

يم قرارات وأوامر )انظر "المنزل"(. أصدرت وزارة التعل 1949العقوبة البدنية مشروعة في المدارس بموجب قانون العقوبات لعام 

ساليب التأديب، ولكن أطفال، كما وشجعت المعلمين على استخدام الحوار وغيره من تنص على عدم استخدام للعقوبة البدنية لتأديب األ

 ال يوجد حظر صريح للعقوبة البدنية في القانون.

 

 المؤسسات اإلصالحية

العقوبة البدنية مشروعة في المؤسسات اإلصالحية. ال يحظر القانون العقوبة البدنية بشكل صريح، وقد تم توثيق الضرب المبرح 

 3غيره من وسائل الضرب وسوء المعاملة للمحتجزين، بمن فيهم األطفال.و

 

 عقوبة الجريمة

. 1949أو في قانون العقوبات لعام  1974ى جريمة. ال يوجد نص في قانون األحداث لعام العقاب البدني ليس مشروعاً كعقوبة عل

، كانت هناك تقارير تفيد بجلد  2014(. وبالرغم من ذلك، في عام 53التعذيب والمعاملة المهينة )المادة  2012يحظر دستور 

 4في العراق والشام )داعش( في سياق النزاع السوري.الشخص كعقوبة للجرائم إالسالمية بموجب نظام فرضته الدولة اإلسالمية 

 

 البحث الدوري الشامل لسجل حقوق اإلنسان في سوريا

(. لم تقدم أي توصية 12)الجلسة  2011تم دؤاسة الجمهورية العربية السورية في الدورة األولى من البحث الدوري الشامل في عام 

 5قديم التوصيات التالية وقبلتها الحكومة:بشأن العقوبة البدنية لألطفال. ومع ذلك، تم ت

                                                

 
 12، المالحظات الختامية على التقرير الثالث / الرابع، الفقرة CRC / C / SYR / CO / 3-4، 2012فبراير  8) 1
 11، مشروع تقرير الفريق العامل، الفقرة A / HRC / WG.6/26/L.2، 2016تشرين الثانى / نوفمبر  17 2
 98-90و  27، تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية ، الفقرات A / HRC / 30/48، 2015آب / أغسطس  13 3
www.ibtimes.co.uk/syrian-) إنترناشونال بيزنس تايمز، "سيدة سورية تواجه الجلد واإلعدام لمخالفة قانون اللباس الشرعي" 2014آذار / مارس  9 4

1439519-code-dress-sharia-breaking-execution-whipping-face-women 2014آذار / مارس  14تم عرضها في) 
5 A / HRC / 19/11 ،(41)100( و 3)100( و 2)100( 1)100الفقرات ، تقرير الفريق العمل 

http://www.ibtimes.co.uk/syrian-women-face-whipping-execution-breaking-sharia-dress-code-1439519
http://www.ibtimes.co.uk/syrian-women-face-whipping-execution-breaking-sharia-dress-code-1439519
http://www.ibtimes.co.uk/syrian-women-face-whipping-execution-breaking-sharia-dress-code-1439519
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ى مع المبادئ ءمة قوانينها الداخلية مع االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان التي انضمت إليها، بما يتماشاستمرار موا -100-1

 الديمقراطية، والحريات األساسية، والمساواة )إندونيسيا(؛

ً أن تجعل قوا -100-2 نية والسياسية، مع التزاماتها بموجب اإلتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المد نينها الوطنية متماشية كليا

 ل )ملديف(؛واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطف

ملية، وال سيما في ي الممارسة الع"الحفاظ على الزخم اإليجابي في تحسين التشريعات والمؤسسات، وضمان تنفيذ قوانينها ف

 ( ؛مجاالت التعليم، وحقوق المرأة، والطفولة، واألشخاص ذوي اإلعاقة وضحايا االتجار باألشخاص )فنزويال

 "أن تُعزز الجهود الهادفة إلى منع العنف ضد األطفال وإلحاق األذى بهم )بنغالديش("

(. لم تقدم أي توصية بشأن العقوبة البدنية لألطفال. قدمت التوصيات التالية 26 )الجلسة 2016تم إجراء الفحص في الدورة الثانية في 

 6بشأن حقوق الطفل وقبلتها الحكومة:

خاصة حقوق "سن قانون حقوق الطفل )جزر المالديف(. حماية حقوق األطفال )باكستان(.مواصلة حماية حقوق اإلنسان و

عمالة األطفال  الطفل، بما في ذلك الحصول على التعليم والحماية من األطفال )أنغوال(. ضمان الحماية الفعالة لحقوق

ر في األطفال )سنغافورة( )بلجيكا(. تنفيذ وتعزيز تدابير لحماية حقوق الطفل، بما في ذلك منع ومكافحة تجنيد األطفال واالتجا

" 

 .2021سيتم إجراء دراسة للجمهورية العربية السورية في الدورة الثالثة لعام 

 

 توصيات من هيئات معاهدات حقوق اإلنسان

 لجنة حقوق الطفل
 (72و  71و  54و  53الختامية على التقرير الثالث / الرابع، الفقرات.  ، المالحظاتCRC / C / SYR / CO / 3-4، 2012فبراير  8)

شعر بالقلق ألن العقوبة البدنية تفظي في المدارس، إال أها ال تزال "في حين ترحب اللجنة بالتعاميم الصادرة عن وزارة التعليم لحظر استخدام العنف البدني والل

سع في األسرة من قانون األحوال الشخصية وتستخدم على نطاق وا 170للمعلمين وأولياء األمور مرخصة يشكل علني بموجب قانون العقوبات والمادة 
ماكن الرعاية البديلة والمؤسسات أألنه ال يوجد حظر صريح للعقوبة الجسدية كتدبير تأديبي في والمدارس وإعدادات الرعاية البديلة". وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً 

 اإلصالحية.

لقاسية أو المهينة ، إلى ( بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة الجسدية وغيرها من ضروب العقوبات ا2006) 8"تشير اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 

 (، وتحث الدولة الطرف على:37، الفقرة  212/ ملحق CRC / C / 15توصيتها السابقة )

 من قانون األحوال الشخصية وأحكام قانون العقوبات التي تجيز العقوبة الجسدية؛ 170أ( إلغاء المادة 

 الحية؛والمؤسسات اإلص ب( حظر العقوبة الجسدية بشكل قاطع بموجب القانون ودون أي تأخير في األسرة والمدرسة وأماكن الرعاية البديلة

 ساءة معاملة األطفال؛ ج( ضمان تطبيق القوانين التي تحظر العقوبة الجسدية تطبيقاً فعاالً واتخاذ إجراءات قانونية بصورة منهجية ضد المسؤولين عن إ

ين للتوعية باآلثار الضارة معات المحلية ورجال الدد( استحداث برامج مستدامة لتثقيف الجمهور والتوعية والتعبئة االجتماعية تشمل األطفال واألسر والمجت

يجابية والخالية من العنف للعقوبة الجسدية على المستويين البدني والنفسي على السواء، بهدف تغيير الموقف العام تجاه هذه الممارسة وتعزيز األشكال اإل

 لجسدية ؛والتشاركية لتربية األطفال وتأديبهم باستخدام أساليب بديلة للعقوبة ا

 يذها.ه( ضمان مشاركة ومساهمة المجتمع ككل، بما في ذلك األطفال، في وضع استراتيجيات وقائية ضد العنف وغيره من ضروب اإليذاء وتنف

ن الجنسين في التعليم اواة بي"تشيد اللجنة بالدولة الطرف على التقدم الكبير الذي أحرزته على مر األعوام في مجاالت االلتحاق بالمدارس ومحو األمية والمس

ألطفال في المناطق النائية ااالبتدائي. وترحب اللجنة أيضاً بالحوافز المقدمة للمعلمين العاملين في المناطق النائية، وبإنشاء مدارس متنقلة للوصول إلى 
 لقها إزاء ما يلي: ...ئين. ولكن تعرب اللجنة عن قوالصحراوية، والتدابير المتخذة لتوفير فرص التعليم والتدريب المهني لعدد كبير من األطفال الالج

ين مدربين تدريباً كافياً على د( استمرار اعتبار العقوبة الجسدية والعنف النفسي أسلوب مناسب لتأديب األطفال في مرحلة الطفولة، وعدم تواجد معلمين وإداري

 استخدام أساليب التأديب البديلة.

 ( بشأن أهداف التعليم، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:2001) 1"وفي ضوء التعليق العام رقم 

س المشاركة وخالية من العنف اتخاذ جميع التدابير الالزمة للقضاء على العقوبة الجسدية  في المدارس وضمان توفير أساليب تأديب إيجابية وقائمة على أساه( 

 ..."من خالل توفير التعليم العام والتدريب المهني المناسب.

 

 لجنة حقوق الطفل 

 (37و 36، المالحظات الختامية بشأن التقرير الثاني، الفقرتان 212/ ملحق CRC / C / 15، 2003تموز / يوليو  10)

                                                

 
( و 94)910( و 93)109( و 16)109، مشروع تقرير الفريق العامل ، الفقرات  A / HRC / WG.6/26 / L.2، 2016تشرين الثانى / نوفمبر  17 6

 لحق، تقرير الفريق العامل: م1/ ملحق A / HRC / 34 / 5، 2017آذار / مارس  13(؛ 186)109( و 182)109



4 
 

"تعرب اللجنة عن أسفها لعدم إحراز تقدم يستحق الذكر في الدولة الطرف فيما يخص دراسة ظاهرة إساءة معاملة األطفال في إطار 

العنف المنزلي وأثره على األطفال، والتوعية بها. وعالوة على ذلك، أعربت اللجنة عن قلقها بشأن عدم حظر العقوبة األسرة وكذلك 

 الجسدية في المدارس بموجب القانون.

 "توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

أ( إجراء دراسة شاملة لتقييم طبيعة ومدى سوء المعاملة واإليذاء الذين يتعرض لهما األطفال، فضالً عن العنف المنزلي، واستخدام 

 نتائج الدراسة في وضع السياسات والبرامج الالزمة لمعالجة هذه المشكلة؛ 

بيل المثال الحمالت العامة للتوعية بالعواقب الوخيمة إلساءة ب( اتخاذ التدابير الالزمة لمنع إساءة معاملة األطفال وإهمالهم )على س

وبة معاملة األطفال، وتنظيم دورات لتعليم الوالدين مهارات تربية األبناء( والترويج ألساليب التأديب اإليجابية وغير العنيفة كبديل للعق

 الجسدية؛ 

العقوبة الجسدية واالعتداء الجنسي على األطفال داخل األسرة والمدارس ب( تنفيذ التدابير التشريعية لمنع جميع أشكال العنف بما فيها 

 وغيرها من المؤسسات؛ ..."

 

 لجنة حقوق الطفل 

 (28و  17، المالحظات الختامية بشأن التقرير األولي، الفقرتان 70/ ملحق CRC / C / 15، 1997كانون الثاني / يناير  24)

سرة ولتوفير وسائل إعادة التأهيل أليذاء داخل اإلتدابير مناسبة لمكافحة ومنع سوء المعاملة وا "وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم اتخاذ

البدني والنفسي لألطفال ضحايا سوء المعاملة واإليذاء وإعادة دمجهم اجتماعياً، وأيضاً حيال نقص المعلومات المتوفرة عن هذه 

ير التأديبية في المدارس تتمثل غالباً في العقوبة الجسدية، بالرغم من أنها محظورة المسألة. كما تالحظ اللجنة، بقدر من القلق، أن التداب

 قانوناً.

سرة والعقاب أل"توصي اللجنة بأن تولي السلطات اهتماماً خاصاً بمشكلة سوء المعاملة واإليذاء الذين يتعرض لهما األطفال داخل ا

ة تنظيم حمالت تثقيفية لمنع ومكافحة استخدام أي شكل من أشكال العقوبات الجسدي في المدارس. وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة ضرور

طفال الذين يقعون ضحية لسوء ألسرة أو في المدارس، فضالً عن إنشاء آلية تظلم يمكن أن يلجأ إليها األالجسدية أو الذهنية داخل ا

 المعاملة أو اإليذاء."

 

 بحث السلوك/االنتشارفي السنوات العشرة الماضية

مقابلة مع معتقلين سابقين ومنشقين من الجيش وأجهزة االستخبارات السورية، أجريت بين نيسان /  200ق تقرير يستند إلى أكثر من وث

، 2012حزيران / يونيو  22حالة احتجاز وتعذيب لألطفال على أيدي قوات األمن. وفي  12، 2012وأيار / مايو  2011أبريل 

 جاز لألطفال.حالة احت 635سجل نشطاء محليون 

أرخبيل التعذيب: االعتقاالت التعسفية والتعذيب واالختفاء القسري في السجون السورية السرية منذ (، 2012)هيومن رايتس ووتش )
 ، نيويورك: هيومن رايتس ووتش(2011آذار / مارس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 تمت ترجمة هذا التقرير من قبل شركائنا المترجمون بال حدود.

ألية تعليقات أو تصحيحات على المحتوى أو الترجمة ، يرجى إرسال بريد  

 info@endcorporalpunishment.orgإلكتروني إلى 
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