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يقع استخدام العقاب البدني ضد األطفال عندما 
لهؤالء  اإلنسان  لحقوق  انتهاكاً  يشكل 
الرغم  ذواتهم وأجسادهم. ولكن على  احترام  في  األطفال 
من هذا فإن استخدام العقاب البدني ضد األطفال ال يزال 
البلدان  من  العديد  في  القانون  يزال  وال  جداً،  شائعاً  أمراً 

ينص على أن هذا العقاب البدني هو شيء مقبول.

يتعين  أنه  على  تنص  األخرى  الدولية  والقوانين  الطفل  لحقوق  المتحدة  األمم  اتفاقية  إن 
المضمار  هذا  وفي  األطفال،  ضد  البدني  العقاب  أشكال  جميع  حظر  اآلن  الدول  على 
إتجهت مزيد ومزيد من البلدان إلى تغيير قوانينها لكي تنص على أن العقاب البدني ضد 

األطفال هو أمٌر محظور.

هناك قائمة تدرج البلدان التي سبق لها أن حظرت العقاب البدني ضد األطفال حظراً تاماً 
وهي مدرجة في الرابط التالي:

https://endcorporalpunishment.org/countdown

تخطرفي كثيرمن األحيان أسئلة كثيرة على أذهان الناس حول حظر العقاب البدني ضد 
في  تجعلها  بطريقة  األسئلة  هذه  على  إجابات  تقديم  إلى  يهدف  الكتيب  وهذا  األطفال. 
فهم  نحو  موجهة  اإلجابات  هذه  من  نسخة  هناك  أن  كما  والشباب.  األطفال  فهم  متناول 
المدارس.  البدني في  العقاب  التساؤالت حول  باإلجابة عن  تهتم  البالغين ونسخة أخرى 
 www.endcorporalpunishment.org تتوفركال النسختين في الرابط التالي: 

  http://resourcecentre.savethechildren.net أوالرابط
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مسرد − شرح ما تعنيه هذه الكلمات   6

ما هو العقاب البدني؟   8

يتعلق  فيما  عليه  تنص  وماذا  الطفل،  لحقوق  المتحدة  األمم  اتفاقية  هي  10   ما 
بالعقاب البدني ضد األطفال؟

12   هل العقاب البدني يؤذي حقاً؟

14   معظم األشخاص البالغين في بلدي ال يريدون أن يصبح العقاب البدني غير 
مشروع قانوناً. هل يجب أالّ أن نصغي إليهم؟

16   ويقول بعض األشخاص البالغين إن التعرض للضرب في أثناء الطفولة ال 
يسبب لهم أي ضرر. فهل ال يزال أن يصبح هؤالء األطفال بالغين ناجحين 

إذا لم يعاقبهم والداهم جسديا؟

17  لماذا ال نعلم اآلباء واألمهات كيف يضربون أطفالهم بأمان، بدالً من فرض 
حظرعلى جميع أنواع الضرب؟

أن  يجب  فهل  أطفالهم.  تنشئة  في  يتبنونها  التي  اختيارالطريقة  لآلباء  18  يحق 
تتدخل الحكومة حتى عندما ال يتم إيذاء األطفال على نحٍو سيء؟

من  بدالً  مأمونة،  بطريقة  أطفالهم  يضربون  كيف  لآلباء  نقول  ال  21   لماذا 
حظرالضرب بالكامل؟

أن  ينبغي  أالّ  به.  البأس  شيء  هو  البدني  العقاب  إن  أحيانا  الشباب  22   يقول 
تصغي الحكومة إليهم؟

24   يعتقد بعض البالغين أن هناك فرقاً كبيراً بين ضرب الطفل و”ضربة المحبة”. 
أليس حظرالعقاب البدني هو أخذ األمور بعيداً إلى أكثر مما يلزم؟

أسئلة
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26   يقول بعض الناس إن الدين يقول لهم أن يستخدموا العقاب البدني. فهل يشكل 
منعهم من استخدامه تمييزاً؟

27   في بعض األجزاء من العالم، الحياة صعبة جداً لكثير من اآلباء واألمهات 
والمعلمين وغيرهم من األشخاص الذين يعملون مع األطفال. فهل يجب أن 
تنتظر الحكومة لغاية أن تتحسن األمورألولئك البالغين قبل أن تمنعهم من 

استخدام العقاب البدني؟

28   لماذا نحتاج إلى جعل العقاب البدني أمراً غير قانوني؟ أال يمكنك ببساطة أن 
تعلم البالغين أالّ يستخدموه؟

30   العقاب البدني ضد األطفال هوأمر طبيعي جداً في ثقافتي. إذا تم جعله أمراً 
غير قانوني فهل يكون هذا غير منصف لثقافتي؟

33   لماذا هو أمر صعب للغاية بالنسبة للبالغين أن يتخلوا عن ضرب األطفال؟

أن  المطاف  نهاية  باألطفال في  يؤدي هذا  البدني فهل  العقاب  تم حظر  34   إذا 
يصبحوا مدللين وغير منضبطين، دون أن يكون لديهم احترام ألي شخص 

أو ألي شيء؟

أكثر  بطرق  للعقاب  األطفال  تعرض  إلى  البدني  العقاب  منع  سيؤدي  35   هل 
ترويعاً، مثل سوء المعاملة العاطفية واإلهانة أو احتجازهم؟

37   هل يعني حظر العقاب البدني إيداع الكثير من اآلباء واألمهات في السجن 
وأخذ أطفالهم لوضعهم تحت الرعاية؟

38   هل من المقبول أن يضرب اآلباء واألمهات أطفالهم لمنعهم من إيذاء أنفسهم؟



مسرد املصطلحات

إيذاء شخص عن قصد اعتداء جريمة 

أمراً  األطفال  ضرب  يكون  عندما  ما.  بشيء  ُيسمح  ال  أنه  القول  حظر 
‘محظوراً’ في بلد ما، فال يسمح ألي أحد في هذا البلد أن يضرب األطفال

أنه شيء خاطئ تعتقد  ما  لتغيير شيء  بالحمالت محاولة  القيام 

التمييز معاملة شخص واحد أو مجموعة من الناس بشكل أسوأ من معاملة 
اآلخرين دون سبب وجيه. على سبيل المثال، معاملة الناس من دين معين 
معاملة سيئة، أو معاملة الناس األصغر سناً بشكل أسوأ من معاملة الناس 

سنا.  األكبر 

األطفال  أن  نعني  فإننا  متساوية”،  نقول “حماية  المتساوية عندما  الحماية 
يجب أن يكونوا تحت الحماية من جميع أنواع العنف بقدر حماية البالغين. 
فإنه  قانوني،  أمراً غير  يشكل  البالغين  كان ضرب  إذا  المثال،  على سبيل 

قانوني  الطفل أمراً غير  النحو أن يكون ضرب  ينبغي على نفس 

العالم  أنحاء  جميع  في  الناس  يتفق  التي  األساسية  الحقوق  اإلنسان  حقوق 
على أن تكون لدى كل فرد

للقانون  مخالف  أوغيرمشروع  قانوني  غير 

التصرف كيفية  بلد  في  للناس  التي توضح  القواعد  القانون مجموعة من 

“مشروع”  أو  “قانوني”  شيء  هو  ما  شيئاً  بأن  القول  مشروع  أو  قانوني 
هو  الشيء  هذا  أن  على  ينص  البلد  ذلك  في  القانون  أن  يعني  ما  بلد  في 

مقبول.  شيء 
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ية لألطفال  7 دن ب ة ال وب عق مية إلنهاء جميع أشكال ال عال ادرة ال مب ال

لديه  شخص  كل  عليه.  التحكم  ولك  جسدك  امتالك  هي  الجسدية  السالمة 
الحق في التمتع بالسالمة الجسدية وأن يشعر بأن جسده هو في مأمن من كل 

أشكال العنف

غيرعنيفة  بطريقة  معهم  والتواصل  األطفال  تنشئة  اإليجابي  االنضباط 
وتحترمهم وتشجع النمو الصحي لألطفال وتعلمهم 

المنع وقف شيء ما قبل حدوثه

التحريم عندما يقول القانون في بلد ما أنه ال يسمح لك أن تفعل شيئا ما

العنف  من  الطفل  ‘حماية’  مأمن.  في  ما  أو شخص  ما  حفظ شيء  الحماية 
يعني الحفاظ على سالمته من العنف

التقليد أو التقليدي كيفية القيام باألشياء على مدى فترة طويلة

انتهاك إذا كانت حقوق اإلنسان لشخص ما تتعرض” لالنتهاك”، فهذا يعني 
أن حقوق اإلنسان لذلك الشخص لم ُتحترم

العنف إيذاء شخص ماعن قصد



تهدف  بطريقة  البدنية  القوة  باستخدام  ما  معاقبة شخص  يعني  البدني”  “العقاب 

عقاب  أي  إن  مريحة.  غير  حالة  في  جعله  أو  المعاقب  الشخص  إيذاء  الى 

القوة هوعقاب بدني، مهما كان ذلك العقاب خفيفاً. باستخدام 

ويقوم  شرابها  تريق  بعمرالمشي  صغيرة  طفلة  كانت  إذا  المثال،  سبيل  على 

يكون  ما  غالباً  بدنياً.  عقاباً  يشكل  فهذا  لمعاقبتها،  يدها  على  بضربها  والدها 

البدني بشكل ضرب األطفال )‘بالصفع بصوت مدوي على الطفل’ أو  العقاب 

أخرى  أشكاالً  أيضا  البدني  العقاب  يتخذ  يمكن  ولكن  الطفل’(.  ‘بالضرب على 

البقاء  المثال، ركل األطفال، هز األطفال بعنف أو إجبارهم على  )على سبيل 

في أوضاع غير مريحة(. وإذا كان الطفل في المدرسة ال يعرف اإلجابة عن 

سؤال ويقوم أستاذه بإجباره على الوقوف على ساق واحدة لفترة طويلة، فهذا 

هو عقاب بدني أيضا.

مادية،  طبيعة  ذات  ليست  هي  التي  العقوبة  من  أخرى  أشكاالً  هناك  أن  كما 

األطفال  جعل  في  التعمد  المثال،  سبيل  على   − الدرجة  بنفس  قاسية  ولكنها 

بالغ  احترام  عدم  يشكل  العقاب  من  النوع  هذا  بالحرج.  أو  بالخوف  يشعرون 

العقاب  البدني.  العقاب  الخطأ كما هو  الدرجة من  جداً لألطفال وهوعلى نفس 

البدني لألطفال يمكن أن يحدث في أماكن مختلفة − بما في ذلك في المنزل أو 

السجن  األطفال وفي  فيها رعاية  تتم  أخرى حيث  أماكن  في  أو  المدرسة،  في 

أو أماكن أخرى حيث يتم احتجاز األطفال فيها.

هي  البدنية،  العقوبة  أشكال  جميع  ذلك  في  بما  القاسية،  العقوبة  أنواع  جميع 

ممارسات خاطئة و يجب منعها.

ما هو العقاب البدني؟
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اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل، أو اتفاقية حقوق الطفل، هي أكثرالئحة اكتماالً 

تم إصدارها عن حقوق الطفل على اإلطالق. وهي تضم 54 مادًة أو جزءاً تصف 

دولة   196 وّقَعت  وقد  األطفال.  كافة  بها  يتمتع  أن  يجب  التي  الحقوق  جميع 

اتفاقية أخرى  أي  الموقعة على  الدول  من  أكثرعدداً  االتفاقية − وهو  هذه  على 

لحقوق اإلنسان.

لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل هي المسؤولة عن ضمان أن الدول التي وّقَعت 

على االتفاقية تضع هذه االتفاقية موضع التنفيذ بالفعل. وقد كانت اللجنة واضحة 

من أنه لكي يتنسى للبلدان أن تؤمن حماية حقوق اإلنسان لألطفال بشكل صحيح 

لديها قوانين  البلدان هو أن تكون  تقوم بها هذه  التي يجب أن  فإن أحد األشياء 

تحظر جميع أشكال العقاب البدني لألطفال. 

ماهي اتفاقية األمم املتحدة 
 لحقوق الطفل، وماذا تقول 
عن العقاب البدني لألطفال؟

10  أوقفوا الضرب! حظر جميع أشكال العقاب البدني لألطفال





 هل العقاب البدني 
يؤذي حقا؟

العقاب  أن  يدركون  األحيان ال  كثيرمن  في  فالبالغون  يؤذي!  إنه  بالطبع  نعم، 

البدني يؤذي على كال الوجهين “من الخارج” و “في الداخل”.

جداً.  جداً،  مهيناً  يكون  أن  ويمكن  وعاطفياً،  جسدياً  يؤذي  البدني  العقاب 

به  القيام  يجري  البدني  العقاب  حول  وأفكارهم  مشاعراألطفال  عن  البحث 

العقاب  للكبار إن  البحث، يقول األطفال  العالم. في هذا  أنحاء  في جميع  حالياً 

البدني يؤذي، ويؤذي كثيراً جداً.

لألمم  العام  األمين  دراسة  هو  الميدان  هذا  في  به  القيام  تم  بحث  أكبر  إن 

باولو  البروفيسور   ،2006 عام  في  األطفال.1  ضد  العنف  بشأن  المتحدة 

يلي:  الدراسة، كتب ما  قيادة  الذي تولى  بينيرو،  سيرجيو 

“خالل عملية الدراسة، أعرب األطفال باستمرارعن الحاجة الملحة لوقف كل 

ولكن  فقط،  المادي  األذى  ليس   - األذى  على  يشهدون  األطفال  العنف.  هذا 

هو  األذى  يضاعف  لهم-ومما  البدني  العقاب  يسببه  الذي  الداخلي”  “األذى 

قبول البالغين له، وحتى الموافقة عليه. يتعين على الحكومات أن تقبل أن هذا 

في الواقع هو حالة الطوارئ، على الرغم من أنها ليست حالة طوارئ جديدة. 

مرئي وغير  نحٍوغير  البالغين، على  أيدي  العنف على  من  األطفال  عانى  لقد 

مسموع، لعدة قرون. لكن اآلن بعد أن صار حجم وتأثير العنف ضد األطفال 

يصبح واضحاً للعيان، فإن األطفال ال يمكن أن يبقوا قيد االنتظار لفترة أطول 

من أجل توفيرالحماية الفعالة التي لهم حق غيرمشروط في الحصول عليها”.

1. دراسة األمين العام لألمم المتحدة بشأن العنف ضد األطفال هو بحث ضخم من بين األبحاث التي تم القيام بها حول العنف ضد 
األطفال في جميع أنحاء العالم. وقد سأل فريق من األمم المتحدة العديد من األطفال والبالغين والمنظمات حول العنف ضد األطفال 

http://www.unviolencestudy.org/ في بلدانهم. بإمكانك أن تقرأ عن ما توصلت إليه الدراسة هنا في هذا الرابط
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التي يمكن  الكيفية  بالمزيد عن  البدني يخبرنا  العقاب  وهناك بحث آخر2 حول 

أظهرت  المثال،  سبيل  على  بالناس.  الضرر  البدني  العقاب  بها  يلحق  أن 

للعقاب  تعرضوا  الذين  األطفال  أن   2002 عام  في  نشرها  تم  كبيرة  دراسة 

مختلفة  مشاكل  لديهم  تكون  أن  احتماالً  أكثر  كانوا  والديهم  يدي  على  البدني 

− بما في ذلك كونهم عدوانيين وغير وديين، وتكون لديهم صعوبة في التعلم 

عما هو صحيح وما هو خطأ، ومشاكل صحيحة عقلية.

بحث،  أي  هناك  يكن  لم  إذا  حتى  ولكن  برمته.  مهم  بحث  هو  البحث  هذا 

فالعقاب البدني ال يزال يشكل أمراً خاطئاً. حتى لو كان ضرب شخص ما ال 

يسبب له أضراراً خطيرة وطويلة األجل، فإنه ال يزال من الخطأ اللجوء إلى 

واألطفال   − البالغين  إلى ضرب  نلجأ  أن  الخطأ  من  أنه  نعلم  ونحن  ضربه. 

للبالغين. العنف كما هو حق  الحماية من  تلقي  الحق في  القدرمن  نفس  لديهم 

2. بإمكانك قراءة المزيد حول هذه البحوث والدراسات في نسخة البالغين من هذا الكتيب، والتي يمكنك الحصول عليها من 
 http://www.endcorporalpunishment.org/ ،المبادرة العالمية إلنهاء جميع أشكال العقوبة البدنية لألطفال 

http://resourcecentre.savethechildren.net أو

المبادرة العالمية إلنهاء جميع أشكال العقوبة البدنية لألطفال  13



14 أوقفوا الضرب! حظر جميع أشكال العقاب البدني لألطفال

معظم البالغين في بلدي ال يريدون 
العقاب البدني أن يصبح أمرًا غير 
قانوني. فهل يجب أاّل نستمع إليهم؟

الجميع ال يوافقون. العنف، حتى لوكان  الحماية من  الحق في  ال. فلألطفال 

على  ويتعين  الطفل.  حقوق  احترام  يتم  أنه  من  تتأكد  أن  الحكومات  على 

بشأن هذه  الساسة أن يفعلوا ما هو صواب في هذا المجال وأن يتخذوا موقفاً 

البالغين ال يوافقون على ذلك. إذا كان معظم  المسألة، حتى 

معظم  إن  البدني،  العقاب  أشكال  جميع  التي حظرت  تقريباً  البلدان  جميع  في 

سن  يتم  حالما  ولكن   − األمر  بداية  الحظرفي  هذا  على  يتفقون  ال  البالغين 

البدني  العقاب  أن  يعتقدون  وبدأوا  بشأنه  الناس رأيهم  القانون، غّيرالكثير من 

كان أمراً خاطئاً. في غضون بضع سنوات، سوف ينظر البالغون إلى الوراء 

ويبدون دهشتهم إزاء العقاب البدني− ويعبرون عن خجلهم − عن الواقع من 

أن بعض الناس يعتقدون أنه كان أمراً مقبوالً أن يتم ضرب األطفال.

ليست  هي  البدني  العقاب  في  الناس  آراء  حول  االستقصاءات  نتائج  أن  كما 

موثوقة دائماً، ألن اإلجابات التي يقدمها الناس باإلمكان أن تتغير، وهذا يعتمد 

على مقدار ما يعرفه الناس عن هذا الموضوع وكيف تمت صياغة األسئلة.



معظم البالغين في بلدي ال يريدون 
العقاب البدني أن يصبح أمرًا غير 
قانوني. فهل يجب أاّل نستمع إليهم؟

 “لألطفال الحق  
 في الحماية من 

  العنف، حتى 
   لو كان الجميع 
      ال يوافقون.”
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يقول بعض البالغين إن تعرضهم 
للضرب في أثناء الطفولة لم 

يسبب لهم أي ضرر. فهل ال يزال 
أن يصبح هؤالء بالغين ناجحين 

إذا لم يتم عقابهم جسديًا؟

أو  للضرب  تعرضوا  الذين  البالغون  أصبح  قد  يكون  كيف  يعرف  أحد  ال 

لم يكن والداهم عاقبوهم بهذه الطريقة. إذا  اإلهانة حين كانوا أطفاالً 

قد  أنفسهم  هم  ألنهم  ذلك  يفعلون  عادة  هم  األطفال  يضربون  الذين  الناس 

على  اللوم  إلقاء  من  هناك  جدوى  ال  أطفاال.  كانوا  عندما  للضرب  تعرضوا 

هو  كان  ما  يفعلون  مجرد  كانوا  ألنهم  الماضي،  في  األطفال  لضربهم  الناس 

ضرب  أن  نعلم  اآلن  ونحن  يتغير،  الزمن  ولكن  حينها.  في  طبيعياً  أمراً 

أن  ندرك  نحن  اليوم  جدا.  ضاراً  يكون  أن  ويمكن  الخطأ  من  هو  األطفال 

األطفال لديهم حقوق بالضبط مثل أي شخص آخر − وحان الوقت للتأكد من 

أن جميع حقوقهم تجد االحترام، بما في ذلك الحق في الحماية من العنف.

ما  على  وأصبحُت  طفالً  كنُت  عندما  للضرب  “تعرضت  الناس:  بعض  يقول 

يرام فيما بعد” ولكن هناك بعض الناس الذين كانت لديهم كل أنواع التجارب 

السيئة في أثناء نموهم والذين “أصبحوا على ما يرام فيما بعد” عندما أصبحوا 

التجارب كان جيداً. في كثيرمن  إن ما شهدوه من  يقول  قد  أحد  بالغين− وال 

تلك  حول  حياتهم  وحولوا  تجاربهم  مع  تعاملوا  الناس  هؤالء  أن  األحيان 

التجارب وهذا ما ساعدهم أن يكونوا “على ما يرام”، وليس التجارب ذاتها. 



هناك الكثير من األشياء األسوأ 
التي تحدث لألطفال − فلماذا 

التركيز على ضربهم بهذا القدر 
الكثير؟

“االنضباط” العنيف هو أكثر األشكال شيوعاً من العنف ضد األطفال.3 فآالف 

أنحاء  جميع  في  جداً-−  السن  صغار  األطفال  من  معظمهم   − األطفال  من 

الماليين  البدني في كل عام ويتعرض  العقاب  للقتل بواسطة  العالم يتعرضون 

يسبب  قد  وأنه  العنف،  قبول  يعلمهم  األطفال  إن ضرب  اإلصابات.  إلى  منهم 

المستقبل. في  بعنف  أو  بعدوانية  يتصرفوا  أن  لهم 

المجتمع  أن  على  يدل  فإنه  األطفال،  بضرب  للبالغين  القانون  يسمح  عندما 

ينظر إلى األطفال على أنهم ملكية خاصة لألبوين، وهم أقل أهمية من الناس، 

أن  يبين  البدني  العقاب  حظر  إن  كاملة.  حقوق  أصحاب  يكونوا  أن  من  بدالً 

كيفية  على  إيجابي  تأثير  الحظر  ولهذا  أهمية  ذوو  األطفال  أن  يعتقد  المجتمع 

النظر إلى األطفال وكيف تتم معاملتهم. ال يمكن ألي بلد أن يدعي أنه يحترم 

حقوق اإلنسان للطفل، وال يمكن أن يدعي أن لديه نظام مؤمن لحماية الطفل 

بالعنف ضد األطفال.  البلد  القانون في ذلك  في حين يسمح 

3. اليونيسيف )2014(، مخبأة في مرأي من الجميع: التحليل اإلحصاءي للعنف ضد 
األطفال، نيويورك: اليونيسيف
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لآلباء الحق في اختيار الطريقة 
التي يتبعونها في تنشئة أطفالهم. 
فهل يجب أن تتدخل الحكومة 
حتى عندما ال يتم إيذاء األطفال 

بشكل سيء؟

اآلباء واألمهات ال يملكون أطفالهم − األطفال هم ناس ولهم حقوقهم الخاصة.

الجميع في  المنزل.  ذلك في  بما في  الحقوق في كل مكان،  احترام هذه  يجب 

العائلة لديهم حق متساٍو في الحماية من العنف، مهما كانوا صغاراً أو كبارا. 

البعض، فعلى نفس  للبالغين في األسرة أن يضربوا بعضهم  ينبغي  أنه ال  كما 

القانون بذلك. البالغون األطفال − ويجب أن يقول  الشاكلة يجب أالّ يضرب 

تقول اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل إن األسرة هي مهمة جدا. وتقول إن 

أنهم  من  والتأكد  األطفال  رعاية  في  المسؤولية  عليهم  تقع  واألمهات  اآلباء 

الفضلى.  األطفال  مصلحة  في  يتصرفون 

األطفال.  لهؤالء  أمٌر جيٌد  لمعاقبتهم هو  األطفال  أن ضرب  الناس  يقول بعض 

ولكن لجنة حقوق الطفل قالت إن العقاب البدني ال يمكن أن يكون أبداً أمراً جيداً 

لألطفال، وتدعم هذا الرأي كثير من األدلة الواردة من البحوث. وإنه من مصلحة 

األطفال الفضلى أن يكونوا محميين بشكل كامل من جميع أشكال العنف، بما في 

ذلك العقاب البدني.
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“اآلباء 
واألمهات 

ال يملكون 
أطفالهم.”



“ليس هناك 
 شيء مثل   
     الضرب

اآلمن.”
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ملاذا ال نعلم اآلباء واألمهات كيف 
يضربون أطفالهم بأمان، بدالً من 

فرض حظرعلى جميع أنواع الضرب؟

تظهرعدم  الضرب  أنواع  كل  يظهر  “اآلمن”.  الضرب  مثل  شيء  هناك  ليس 

بأجسادهم. والتحكم  االحترام  تلقي  في  حقوقهم  وتنتهك  األطفال  االحترام 

يؤدي  أن  يمكن  “المعتدل”  البدني  العقاب  أن  األبحاث  الكثيرمن  أظهرت  وقد 

البالغين  أن  األبحاث  أظهرت  قد  كما  األطفال.  ضد  خطورة  أكثر  عنف  إلى 

األطفال.  بها  يضربون  التي  الشدة  مدى  عن  بدقة  الحكم  في  صعوبة  يجدون 

.21 البدني يؤذي حقا؟” على الصفحة  العقاب  انظر “هل 

لضرب  مقبولة  طرق  تحدد  قوانين  إصدار  البلدان  من  قليل  عدد  حاول  لقد 

فقط  معين  جنس  أو  عمر  من  األطفال  إن  القول  المثال؛  سبيل  على  األطفال 

يمكن ضربهم، أو أنه ال يمكن ضرب األطفال إالّ بطرق معينة. إن القيام بهذا 

أبداً إن بعض أنواع العنف  الناس  هو شيء غير منصف وسيئ. فقد ال يقول 

ضد المرأة، أوضد كبار السن، هو ضرب ال بأس به. بالطبع، يجب أن تكون 

جميع أعمال العنف ضد هذه المجموعات من الناس، وغيرها من الجماعات، 

هي أعمال مخالفة للقانون. إنها على نفس القدر من الخطأ محاولة القول بأن 

تلقي  في  الحق  للطفل  مقبولة.  أعمال  هي  األطفال  ضد  العنف  أنواع  بعض 

لذلك،  مخالف  شيء  أي  هناك  يكن  إن  االعتداء.  من  المتساوية  الحماية 

فاألطفال، وهم في العادة أصغر حجماً وأقل قوة من البالغين، يكون لها الحق 

الحماية. المزيد من  في 

“ليس هناك 
 شيء مثل   
     الضرب

اآلمن.”



إلى ما يقوله األطفال، كما يجب أن يحاولوا  البالغون يجب أن يستمعوا دائماً 

األطفال. فهم 

يمكن أن تكون هناك أسباب كثيرة وراء ظهورالطفل على أنه يدعم استخدام 

العقاب البدني. على سبيل المثال، إن األطفال في كثير من األحيان ال يريدون 

أن يعتقدوا أن والديهم يؤذونهم من دون سبب. أو ربما أن الجميع من حولهم 

يظنون أن العقاب البدني هوأمٌر جيد، ولذلك فهم يعتقدون أنه أمٌر طبيعي. قد 

يكون من الصعب أن نفكر بشكل مختلف ونتحدى األفكارالتي يبدو أن الجميع 

بما  بينة  على  األطفال وجعلهم  توعية  تتم  لم  عندما  عليها، وخصوصاً  يتفقون 

اإلنسانية. بحقوقهم  يتعلق 

جميع األطفال لهم الحق في االحترام وأن يكونوا في مأمن من العنف. يحتاج 

أو  البالغون،  يحتاجه  بقدرما  العنف  من  الحماية  إلى  مكان  كل  في  األطفال 

حتى أكثر من ذلك.

في هذا الكتيب، سبق أن ذكرنا أنه من خالل األبحاث، إن كثيراً من األطفال 

وعاطفياً  جسدياً  البدني  العقاب  بهم  يضر  ما  مقدار  عن  البالغين  يخبرون 

.)22 البدني يؤذي حقا؟” على الصفحة  العقاب  )انظر “هل 

في  البدني.  العقاب  منع  يجب  أنه  يعتقدون  والشباب  األطفال  من  كثيراً  إن 

العديد من البلدان، األطفال يشاركون في الحمالت جنباً إلى جنب مع البالغين 

العنف.  من  متساوية  حماية  لتلقي 

يقول الشباب أحيانا إن العقاب 
البدني هو أمٌر مقبول. أال ينبغي 

أن تستمع الحكومة إليهم؟
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الناس  يدعوه  الذي  الشيء  من  أكثر  جسدياً  به  يضر  قد  بشدة  الطفل  ضرب 

عنيف  فعل  هو  الضرب  من  النوعين  هذين  كال  ولكن  المحبة”،  “ضرب 

اإلنسانية.   الطفل  لحقوق  انتهاكاً  يشكالن  وكالهما 

على  محبة  “صفعة  أو  المحبة”  “ضرب  البدني  العقاب  البالغون  يدعو  عندما 

قاسياً  المرء  بين أن يكون  الفرق  أنه  تفسير ما يرون  فإنهم يحاولون  الطفل”، 

أفضل  ما هو  الطفل ويريدون  يحبون  الطفل ألنهم  معاقبة  وبين  األطفال  على 

يسبب  لكي  يكفي  بما  شديداً  ليس  المحبة”  “ضرب  أن  يعتقدون  وهم  للطفل. 

للطفل. أذًى خطيراً 

ومع ذلك، عندما يقوم الناس بالحمالت من أجل وضع حٍد للعنف ضد المرأة 

المحبة”−  “بضربات  السماح  ينبغي  إنه  يقولون  ال  فإنهم  السن،  كبار  أو ضد 

ولكنهم يقولون أن جميع أشكال العنف ضد النساء وكبارالسن هوأمٌر خاطئ. 

فلماذا ينبغي إن يكون األمر مختلفاً بأي صورة من الصورعندما يتعلق األمر 

للغاية، ألنه  مربٌك  قوٌل  الواقع  في  فهو  المحبة”  قولهم “ضرب  أما  باألطفال؟ 

الناس ليس  أن ضرب  أنه يجعل األمر يبدوعلى ما يرام، إالّ  على الرغم من 

محبة. بسلوك 

بعض البالغين يعتقدون أن هناك 
الطفل  ضرب  بين  كبيرًا  فرقًا 
حظر  أليس  املحبة”.  و“ضرب 
األمور  أخذ  هو  البدني  العقاب 

بعيدًا إلى أكثر مما يلزم؟  
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األطفال  على  االعتداء  بين  كبيراً  فرقاً  هناك  إن  الناس  بعض  يقول   كما 

و“الضرب الخفيف”− وهم يعنون بذلك أنه إذا لم يتم ضرب األطفال بصورة 

فإن  برفق  الطفل  تم ضرب  لو  أقل خطورة. ولكن، حتى  أنه  أي  شديدة جداً، 

يمتلك  باحترام وأن  معاملته  في  ينتهك حقوقه  ما زال  الضرب  النوع من  هذا 

إيجابية  أكثر  هي  التي  الطرق  من  العديد  هناك  به.  الخاص  بجسده  التحكم 

تنطوي على عقوبة عنيفة. والتي ال  التعلم  األطفال على  لمساعدة 

لقد قال المشرعون والحكومات على نحِو تقليدي إن “االعتداء على األطفال” 

عندما  يحدث  االعتداء  معظم  ولكن  مختلفة.  أشياء  هي  البدني”  و“العقاب 

يعاقب البالغون الطفل. إنه من غير الدقيق جعل األمر يبدو كما لو كان هذان 

احترام  ويتحقق  األطفال  حماية  تتم  لكي  تماما.  مختلفين  أمرين  األمران 

حقوقهم، ينبغي أن تكون جميع أعمال العنف ضدهم هي أعماالً غير قانونية.



يجب  يزال  ال  ولكن   − الدينية  شعائرهم  ممارسة  في  الحق  لديهم  الناس  ال. 

اإلنسان اآلخر. احترام حقوق  عليهم 

بدنيا.  أطفالهم  بمعاقبة  لهم  يقول  دينهم  أن  يعتقدون  الناس  بعض  أن  صحيح 

ومع ذلك، فهذا ال يعطيهم الحق في استخدام العقاب البدني. الناس لديهم الحق 

حقوق  تنتهك  ال  أنها  طالما  فقط  ولكن   − الدينية  شعائرهم  ممارسة  في 

الديانة  كانت  أيا  العنف،  من  الحماية  في  الحق  لهم  األطفال  جميع  اآلخرين. 

آباؤهم.  يتبعها  أو  يتبعونها  التي 

إن ضرب األطفال هو مناقض للقيم والمعتقدات واألديان الرئيسية في العالم، 

جزء  هي  الدينية  القيادات  العنف.  ونبذ  والعدالة  والمساواة  الرحمة  تعلم  التي 

العالمية  الجمعية  في  لألطفال.  البدني  العقاب  إلنهاء  العالمية  الحركة  من 

من  أكثر  قام   ،2006 عام  في  اليابان  في  المنعقدة  السالم  أجل  من  لألديان 

العنف  لمكافحة  ديني  “بالتزام  األديان  من  العديد  من  الدينيين  قادة  من   800
األطفال”.4 ضد 

يقول بعض الناس إن الدين 
يقول لهم أن يستخدموا 

العقاب البدني. فهل يشكل 
منعهم من استخدامه تمييزًا؟ 

http://www.churchesfornon-violence.org/ 4. لمزيد من المعلومات، راجع الرابط
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ال. ال ينبغي أن ينتظر األطفال لتلقي الحماية من العنف − فهم في حاجة إليها اآلن.

يظهر من هذا السؤال شيء يعرفه معظم الناس مسبقاً − ففي كثير من األحيان، 

يقوم البالغون بضرب األطفال لتخفيف الضغط الواقع عليهم أو لتخفيف غضبهم، 

وليس لتعليم األطفال كيفية التصرف. صحيح أن العديد من البالغين في جميع أنحاء 

العالم يواجهون حياة عسيرة ومشاكل خطيرة − ولكن ينبغي أالّ يتم التنفيس عن 

ضغط هذه المشاكل على حساب األطفال.

األحيان  من  كثير  في  األطفال،  ويضربون  أعصابهم  يفقدون  الذين  البالغون 

يشعرون بالذنب بدرجة بالغة جداً بعد ذلك. وعلى المدى الطويل، إن حظر العقاب 

البدني واستخدام االنضباط اإليجابي بدالً من ذلك يجعل الحياة أقل إجهاداً بكثير 

للجميع − لكٍل من األطفال والبالغين على حد سواء.

في بعض األجزاء من العالم، 
الحياة صعبة جدًا لكثير من اآلباء 
واألمهات واملعلمين وغيرهم من 

األشخاص الذين يعملون مع 
األطفال. فهل يجب أن تنتظر 

الحكومة لغاية أن تتحسن األمور 
ألولئك البالغين قبل أن تمنعهم 

من استخدام العقاب البدني؟



إذا أعطيت البالغين التوجيه بأنه من األفضل أن يتوقفوا عن ضرب األطفال، في حين 

أن القانون ال يزال يقول إن ضرب األطفال هو أمٌر مقبول، فهذا سيكون أمراً مربكاً 

األطفال. بضرب  البالغين  من  يستمرالكثير  وسوف  للجميع،  جداً 

يحتاج القانون إلى القول بوضوح إنه من الخطأ ضرب األطفال ولم يعد ضربهم أمراً 

تغيير  يتم  الوقت  نفس  في  ثم،  ومن  للجميع.  يعطي رسالة واضحة  هذا سوف  مقبوال. 

البالغين  بتعليم  تقوم  إلى جانب هذا أن  فالحكومات والمنظمات األخرى يجب  القانون، 

األطفال. تنشئة  في  اإليجابية  الطرق  حول 

ملاذا نحتاج إلى جعل العقاب 
البدني أمرًا غير قانوني؟ أال 

يمكنك ببساطة أن تعلم 
البالغين أاّل يستخدموه؟

28  أوقفوا الضرب! حظر جميع أشكال العقاب البدني لألطفال





ضرب  ولكن  ثقافة،  كل  في  الناس  بها  يفخر  التي  األمور  من  العديد  هناك 

منها! واحدة  ليست  األطفال 

األوروبية  الثقافات  من  معظمه  يأتي  ربما  األطفال  تقليد ضرب  إن  تاريخيا، 

فكرة  وجلبوا  األخرى  البلدان  على  أوروبا  من  الناس  استولى  البيضاء. حيث 

فيها  تتم  ال  التي  المجتمعات  إن  اليوم،  البلدان.  هذه  إلى  معهم  البدني  العقاب 

الصغيرة.  البدائية  المجتمعات  هي  بدنيا  األطفال  معاقبة  أبداً 

تبرأ  أن  الثقافات  لجميع  وينبغي  الثقافات،  معظم  في  البدني  العقاب  يستخدم 

كانت  التي  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  من  غيرها  من  برأت  مثلما  تماما  منه، 

يقوموا  أن  يمكن  والناس  تتغير،  أن  يمكن  فالثقافات  الثقافات.  هذه  في  تقليدية 

باالختيارات حول الطريقة التي يريدون أن يكون عليها مجتمعهم. هناك اآلن 

والعقاب  العالم،  قارات  جميع  في  لألطفال  البدني  العقاب  إلنهاء  حركات 

البدني في المدارس والسجون أصبح محظوراً في العديد من البلدان في جميع 

العالم.5    أنحاء 

ال يهم من أين ينحدرالطفل، وكم عمره أو أي دين يمارسه − فجميع األطفال 

لديهم الحق في تلقي الحماية من العنف. والثقافة والتقاليد ال يمكن أن تستخدم 

األطفال. للعنف ضد  كذريعة 

العقاب البدني ضد األطفال هو أمر 
طبيعي جدًا في ثقافتي. إذا تم جعل 
العقاب البدني أمرًا غير قانوني فهل 

يكون هذا غير منصف لثقافتي؟

https://endcorporalpunishment.org/global-progress/global-table-of-legality 5. انظر قائمة البلدان في الرابط
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 “بإمكان الوالدين   
     أن يقررا أن   

  يقوما بتنشئة 
   أبنائهما دون 
      اللجوء إلى 

  العنف.”



المصدر: اليونيسيف، 2014، منصوص عليه في تقرير التطور العالمي حول إنهاء 
العنف ضد األطفال 2016.

    “لقد تم معاقبة 
     ما يقرب من 

  مليار طفل تتراوح   
 أعمارهم ما بين 2 

    إلى 14 عامًا 
      بدنيًا في املنزل 

   الشهر املاضي.”



صحيح أن الكثير من البالغين ، بمن فيهم الساسة ، يجدون أن فكرة فرض حظر 
العقاب البدنى أمراً في غاية الصعوبة. لوال ذلك ، لتمتع األطفال بالحماية مسبقاً 

مثلهم في ذلك مثل البالغين. 

التخلي عن  في  يجدون صعوبة  البالغون  يبدو  لماذا  أسباب مختلفة  هناك بضعة 
ضرب األطفال:

1. التجربة الشخصية. معظم البالغين تعرضوا للضرب على يدي آبائهم وأمهاتهم 
عندما كانوا أطفاالً، ومعظم اآلباء قد ضربوا أطفالهم. ال أحد يحب أن يفكر بأشياء 
سيئة عن آبائهم وأمهاتهم أو عن الطريقة التي يقوموا بها بتربية أطفالهم. وهذا 
البدني هو أمر  العقاب  بأن  الناس أن يعترفوا  يجعل من الصعب على كثير من 
سيئ. ليس هناك أي جدوى في إلقاء اللوم على اآلباء واألمهات الذين استخدموا 
البدني ضد أطفالهم في الماضي − وعادة أنهم كانوا مجرد يقومون بما  العقاب 

كانوا يعتقدون أنه الوضع الطبيعي. ولكن اآلن حان الوقت للمضي قُدما!

2. البالغون في كثير من األحيان يضربون األطفال ألنهم غاضبون أو أنهم تحت 
اإلجهاد. وهم حين يفعلون ذلك، فيمكن أن يصبح ضرب األطفال عادة لديهم − 
ولذلك إذا كان البالغون يعتقدون أن الطفل يتصرف بشكل سيء، فإنهم يضربونه 
تلقائياً. ومن الصعب تغيير مثل هذه العادات − ولكنه أمر ممكن. بإمكان الوالدين 
للحكومات  ويمكن  العنف.  إلى  اللجوء  دون  أبنائهما  بتنشئة  يقوما  أن  يقررا  أن 
والمنظمات األخرى، مثل الجمعيات الخيرية والمنظمات الدينية، أن تساعد اآلباء 

واألمهات للقيام بذلك.

3. في بعض األحيان، البالغون ال يعرفون أن هناك طرقاً أخرى لتعليم األطفال. 
حول  البالغين  تعليم  في  تساعد  التي  األخرى  والمنظمات  للحكومات  ويمكن 
إلى جنب مع األطفال وتصبح  االنضباط اإليجابي حتى يتمكنوا من العيش جنباً 

لديهم عالقات إيجابية وغير عنيفة.

ملاذا هو أمر صعب للغاية بالنسبة 
للبالغين أن يتخلوا عن ضرب األطفال؟
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ال! يمكن لألطفال أن يتعلموا دون عقاب عنيف، من خالل التفاهم واالحترام 

والتسامح.

العقاب البدني يعلم األطفال أن استخدام العنف هو وسيلة جيدة لحل المشاكل، 

وأنه من المقبول استخدام العنف ضد الناس الذين هم أصغر حجماً أو أصغر 

عمراً منهم. العقاب البدني قد يعني أن األطفال خائفون من إظهار “االحترام” 

في  حقاً.  المتبادل  االحترام  كفهم  الشيء  نفس  ليس  هو  هذا  ولكن   − للبالغين 

بكون  مرتبط  البدني  العقاب  أن  على  أدلة  األبحاث  من  الكثير  وجدت  الحقيقة 

أقل  احتراماً  ويظهرون  صعبة  عالقات  لديهم  وأن  عدوانية،  أكثر  األطفال 

السن. في  يكبرون  لآلخرين عندما 

وينبغي للحكومات دعم األبوة واألمومة اإليجابية وتساعد البالغين على التعلم 

يفسد  ال  اإليجابي  االنضباط  عنف.  بدون  والتعليم  اإليجابي  االنضباط  عن 

على  يؤثر  سلوكهم  أن  كيف  التفكير حول  تعلم  على  يساعدهم  أنه   − األطفال 

ثم  ومن  ترجمتها  يمكن  التي  المواد  من  الكثير  هناك  اآلخرين.  األشخاص 

بلد. تستخدم لمساعدة اآلباء في أي 

إذا تم حظر العقاب البدني فهل 
يؤدي هذا باألطفال في نهاية 

املطاف أن يصبحوا مدلعين وغير 
منضبطين، دون أن يكون لديهم 
احترام ألي شخص أو ألي شيء؟
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القاسية. والمعاملة  العقاب  أنواع  الحماية من جميع  في  الحق  لألطفال 

)على  واإلهانة  العاطفية  المعاملة  سوء  يشمل  فهذا  البدني،  العقاب  عن  فضال 

بالحرج(. وإلى جانب  أو  بالضيق  الطفل يشعر  التعمد في جعل  المثال،  سبيل 

البدني، يتعين على الحكومات أن تساعد اآلباء واألمهات أيضا  العقاب  حظر 

األطفال. تنشئة  إيجابية وغير عنيفة في  التعلم حول طرٍق  على 

اآلباء واألمهات الذين يضربون أطفالهم عادة ال يشعرون بحالة مريحة حول 

هؤالء  معظم  إن  والذنب.  بالضيق  يشعرون  ما  غالباً  فهم   − الموضوع  هذا 

اآلباء واألمهات يرغبون في الحصول على نصائح حول كيفية حل المشاكل 

مع أطفالهم. إن دعم اآلباء واألمهات الستخدام األبوة اإليجابية يساعد على 

وهذا  المعاملة.  أو سوء  العنف  من  نوع  أي  دون  أطفالهم  مع  النزاعات  حل 

للجميع.  أفضل  األسرية  الحياة  يجعل 

هل سيؤدي منع العقاب البدني 
إلى تعرض األطفال للعقاب بطرٍق 
أكثر ترويعًا، مثل سوء املعاملة 
العاطفية واإلهانة أو احتجازهم؟





اآلباء واألمهات. الكثير من  لمعاقبة  تغييرالقانون  نريد  ال، نحن ال 

حماية  حول  وإنما   − اآلباء  معاقبة  عن  ليس  هو  البدني  العقاب  حظر  إن 

مقبوالً.  أمراً  العنيف  العقاب  استخدام  يعد  لم  إنه  للجميع  والقول  األطفال، 

لألذى  التعرض  خطر  في  كانوا  إذا  فقط  والديهم  عن  األطفال  فصل  يجب 

لألسرة. والتعليم  الدعم  تقديم  يتم  أن  فينبغي  كذلك،  يكن  لم  إذا  خطير.  بشكل 

في بعض البلدان، قد تم حظر جميع أشكال العقاب البدني. ليس هناك أي دليل 

وارد من هذه الدول يفيد أن الكثيرمن اآلباء قد تم إيداعهم السجن. إن حاالت 

العنف التي تقع بين شخصين بالغين عادة ما تحال إلى المحكمة فقط إذا كان 

العنف خطيراً جدا، وهذا من شأنه أن يكون نفس الشيء بالنسبة للعنف الواقع 

واألطفال. البالغين  بين 

الوالدين وغيرهم  القانون من شأنه أن يجعل من األسهل معاقبة  ولكن، تغيير 

تم  أنه  أيضا  يعني  الذين يؤذون األطفال بشكل خطير جدا. وهذا  البالغين  من 

الوضع  ازدياد  لمنع  واألمهات  اآلباء  وتثقيف  لدعم  الجهود  من  المزيد  بذل 

سوءاً في المقام األول.

هل يعني حظر العقاب البدني 
إيداع الكثير من اآلباء واألمهات 

في السجن وأخذ أطفالهم 
لوضعهم تحت الرعاية؟
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الشيء كحمايته! ليس نفس  الطفل  إن ضرب 

والرضع  الصغار  األطفال  وخاصة   − األطفال  حماية  واألمهات  اآلباء  على 

إذا  الوالدين.  أحد  المرء  األوقات. هذا هو جزء طبيعي من كون  كافة  − في 

كان الطفل يزحف نحو النار، أو يجري في طريق خطر، بالطبع على آبائهم 

وتعريفهم  لهم  والتبيين  وانتشالهم،  التقدم،  عن  بإمساكهم   − يوقفوهم  أن 

بالخطر. ولكن ضرب األطفال ال يعلمهم أنه يجب عليهم أن يتعلموا أن يبقوا 

في مأمن من الخطر، أو أن آباءهم يريدون الحفاظ على سالمتهم.

إن حظرالعقاب البدني ال يمنع اآلباء من حماية أطفالهم جسدياً، والجميع يدرك 

أن حماية شخص من الخطر ليست هي نفس الشيء كالتصرف بعنف تجاهه.

هل من املقبول أن يضرب 
اآلباء واألمهات أطفالهم 

ملنعهم من إيذاء أنفسهم؟
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البدني وتقدم الدعم الفني والمشورة بشأن جميع جوانب إصالح القوانين مجاناً.
www.endcorporalpunishment.org

 info@endcorporalpunishment.org

 www.twitter.com/GIendcorpun

www.facebook.com/GIendcorporalpunishment

 Save the Children Sweden مؤسسة إنقاذ الطفولة السويدية
مؤسسة إنقاذ الطفولة السويدية تقوم بالدعوة والمناصرة لحظر العقاب البدني في جميع األوساط. في 
عام 1979 ساهمت مؤسسة إنقاذ الطفولة السويدية في جعل السويد أن تصبح الدولة األولى في العالم 
الحظر  الضوء على مسألة تحقيق  تسليط  المنظمة على  البدني صراحة. وتعمل  العقاب  التي تحظر 
القانوني والقضاء على العقاب البدني ووضع هذه القضية على جدول األعمال السياسية في جميع أنحاء 

العالم.
 info@rb.se

 www.raddabarnen.se

resourcecentre.savethechildren.net

لقد حان الوقت إلنهاء جميع 
أشكال العقاب البدني ضد 

األطفال. للطفل الحق في تلقي 
االحترام والحماية املتساوية 
من جميع أشكال العنف اآلن!




