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 نم ةيلاخلا ةلوفطلا جمانرب
فنعلا

  :ملاعلا رييغت
   فنعلا نم ةيلاخ ةلوفطلا لعج
ةعقاو ةقيقح

 ىلع حوضوب لدي هنإ .اًمهم اًزاجنإ ،لزنملا لخاد كلذ يف امب ،فورظلا عيمج يف لافطألل ةيندبلا ةبوقعلا رظحي ينطو نوناق دامتعا دعي
 متي امدنع .اًينوناق هنع يضاغتلا متي الو اًيعامتجا اًلوبقم دعي مل يذلاو لافطألا دض فنعلا لاكشأ نم لكش يه ةيندبلا ةبوقعلا نأ
 ،يدحتلا اذه ملاعلا لوح لودلا هجاوت .لاعف ٍوحن ىلع هذيفنت نامض يف رامثتسالا لودلاو تاعمتجملا ىلع بجوتي ،ينوناقلا رظحلا ضرف
 .ةيميلقإلاو ةينطولا لامعألا لوادج يف اًتبثُم نآلا ةيندبلا ةبوقعلا ءاهنإ فده حبصأ دقو

 ةسرامم تعنم دق ةقطنملا يف ةلود 11 لصأ نم 10 نأ ذإ ،لافطألل "يندبلا باقعلا نم ةيلاخ ةقطنم" قيطلبلا ةقطنم نوكت داكتو
 اهيلتل ،1979 ماع يندبلا باقعلل ينوناقلا رظحلا تنس يتلا ملاعلا يف ىلوألا ةلودلا ديوسلا تناك .طاسوألا عيمج يف يندبلا باقعلا
 ايناوتلو (2015) اينوتسإو (2010) ادنلوبو (2003) ادنلسيآو (2000) ايناملأو (1998) ايفتالو (1997) كرامندلاو (1987) جيورنلاو (1983) ادنلنف
.ينوناقلا رظحلا دعب يسورلا داحتالا ضرفي مل اميف .(2017)

 يف ةربخلا نم اًماع 40 نم برقي ام اهيدل ميلقإلا نادلب ضعب نأ نيح يف .ةيضقلا هذه عم اهلماعت يف قيطلبلا لود فلتخت نكلو
 فنعلا نم ةيلاخ ةلوفط جمانرب دنتسي .فنعلا نم ةيلاخ ةلوفط نامضل قيرطلا ةيادب يف رخآلا ضعبلا لازي ال ،ينوناقلا رظحلا ذيفنت
 نييموكحلا نيلوؤسملاو نييسايسلا كلذ لمشيو .ةقطنملا يف رييغتلا عانُص اهرهظأ يتلا ةديشرلا ةدايقلاو قيمعلا مازتلالا ىلإ
  .تاهمألاو ءابآلاو بابشلاو لافطألا مهيف نمب ،نينطاوملاو مالعإلا لئاسوو نيعفادملاو نيثحابلاو نيسرامملاو تامدخلا يمدقمو

 زيزعت ليبس يف ةيعامتجالا تاداعلا ليدبتو تايكولسلاو فقاوملا رييغت ةيناكمإ ىلع قيطلبلا رحب ةقطنم يف تاروطتلا نهربُت
 مادختسا نوضفري تاهمألاو ءابآلا نم ريثكلا حبصأ ،ذيفنتلا زيح ينطولا رظحلا لوخد ذنم .فنعلا نم ةيلاخ لفطلل ةيباجيإ ةيبرت
 يدسجلا فنعلل نوضرعتي لافطألا نم اًدج ريبك ددع لازي الف ،زجنُملا مدقتلا نم مغرلاب هنأ ريغ .مهلافطأ ةيبرت يف يندبلا باقعلا
 .ةلِذُملا وأ ةنيهملا ةلماعملا وأ يفطاعلاو
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 ربع قيطلبلا رحب ةقطنم يف لافطألل ةيندبلا ةبوقعلا رظح نوناقل لماكلا ذيفنتلا عيجشت وه فنعلا نم ةيلاخ ةلوفط جمانرب نم فدهلا نإ
 يف كرتشتو قيطلبلا لود سلجم ةنامأ لمعلا جمانرب ىلع فرشتو .نيددعتملا ةحلصملا باحصأ هيف كرتشي يذلا ينواعتلا لمعلاو طيطختلا
 ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو :قيطلبلا رحب ةقطنم يف ةينطو تائيهو تارازو نم عورشملا معد ىلع ءاكرش لود سمخ لمعت .ةيبوروألا ةيضوفملا هليومت
 يف لافطألا قوقحل ملاظملا نيمأ بتكمو ،ايفتال يف ةيعامتجالا ةياعرلا ةرازوو ،ادنلنف يف ةحصلاو ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازوو ،اينوتسإ يف
 يلود كيرش يه لافطألل ةيندبلا ةبوقعلا لاكشأ عيمج ءاهنإل ةيملاعلا ةردابملا نأ امك .ديوسلا يف ةيعامتجالا نوؤشلاو ةحصلا ةرازوو ،ادنلوب
 .جمانربلل

 صاصتخالا باحصأو لافطألاو تاهمألاو ءابآلل ةهجوم ةلمح قلطأو ةيهيجوتلا ريراقتلا نم ةعومجم فنعلا نم ةيلاخلا ةلوفطلا جمانرب عضو دقل
 يلزنملا طيحملا يف يندبلا باقعلا رظح ذيفنتل ،اًلصفم اًهيجوت مدقيو - نيعم عوضوم ىلع ريرقت لك زكري .تاسايسلا عانصو نيعفادملاو
 ريثأتلا نأشب يعولا ءاكذإ ىلع ةلمحلا لمعت ،كلذ نع اًلضف .زرحملا مدقت عبتتو تامدخلا ميدقتو يعولا ءاكذإ تالمحو ةيباجيإلا ةئشنتلاو
 ةيهيجوت اًريياعم رفوتو ماهلإلا ةلمحلاو ريراقتلا هذه مدقت .مهيلإ ءوجللا لافطألا عيطتسي نيقوثوم نيغلاب دوجو ةيمهأو يندبلا باقعلل راضلا
 رحب ةقطنم ةبرجت ىلإ ريراقتلا دنتست نيح يف .ةعقاو ةقيقح فنعلا نم ةيلاخلا ةلوفطلا لعجو تاعمتجملا ليوحت ىلإ فدهت ةيلمع ٍتاودأو
 بسحف ةقطنملا يف رشع ىدحإلا لودلل طقف سيل ةلصلا تاذ ىلضفلا تاسرامملا ىلع ءوضلا طلستو ةيساسأ لئاسر لقنت اهنإف ،قيطلبلا
 .اهجراخو ابوروأ يف نكلو

 www.childrenatrisk.eu/nonviolence عقوملا ةرايز ىجرُي ةلمحلاو ريراقتلا لوح تامولعملا نم ديزملل
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 ذخأتو ،عمتجملل ةيساسألا ةدحولا يه ةرسألا ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف
 .لاكشألا نم لكش يأب هميلعتو لفطلا ةيمنت يف يساسألا اهرود ةرسألا
 يف همعدو لفطلا نيكمتل لضفألا يه ةرسألا نوكت ،ةقيرطلا هذهبو
 اًضيأ ةلئاعلل نكمي ،اهتاذ ةقيرطلاب نكلو .هتاناكمإ لماك ىلإ لوصولا
 ومن ىلع اًبلس رثؤت نأ -نايحألا نم ريثك يف دوصقم ريغ لكشب-
 .لفطلا ىلع اًرطخ لكشت نأ نكمي ،ةيئانثتسالا تالاحلا يفو ،لفطلا

 لافطألا اهنم يناعي يتلا اًعويش فنعلا لاكشأ رثكأ وه يندبلا باقعلاو
 ةريطخ ةباصإ ىلإ يدؤي نأ نكمي ،تالاحلا أوسأ يف .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف
 بجي لافطألل ةلماعملا هذه لثم نأ يف كش كانه سيلو ،توملا ىتح وأ
 ،لزانملا نم ديدعلا يفو ،اًعويش رثكأ لكشبو .ةانجلا ةبساحمو اهعنم
 وأ ةيدسجلا - ةفينعلا ةبوقعلا نم ىوتسم ىلإ لافطألا ضرعتي
 نأب ئطاخلا داقتعالا وأ ميلعتلا وأ "طابضنالا" راتس تحت - ةيفطاعلا
 .لفطلا ةحلصم يف كلذ

 اًيعامتجا اًلوبقم لفطلا ةحلصم يف يندبلا باقعلا نأب داقتعالا ناك
 نأ نآلا ملعن نحن .ىضم دق نمزلا اذه نكل ،عساو قاطن ىلع اًينوناقو
 ةيبيدأت ةقيرطك لاعف ريغ لافطألل ّلذُملاوأ نيهملا يدسجلا باقعلا
 نسحل .ةيبلسلا ةيكولسلاو ةيحصلا جئاتنلا نم ةعومجمب طبتريو
 ةيباجيإ تاقالع ءاشنإل قرطلا نم ريثكلا اًضيأ ملعن نآلا نحن ،ظحلا
 لك حلاصل ،لافطألاو ةياعرلا يمدقم وأ نيدلاولا نيب ةيضرُمو ةززعمو
 .امهنم

 ماتلا رظحلاب ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلا بجومب ةمزلم لودلا نإ
 امب ،هيلع ءاضقلاو نكامألا عيمج يف لافطألل يندبلا باقعلل
 ممألا يف ءاضعألا لودلا فصن نم رثكأ نآلا تققح .لزنملا كلذ يف
 عاضوألا نأ لوقلا نكمي .كلذب تمزتلا وأ لماكلا رظحلا امإ ةدحتملا
 ،لافطألا دض فنعلا يدحت اهيف نكمي يتلا فورظلا بعصأ يه ةيلحملا
 ."صاخلا" لاجملا يف اهلخدتل لودلا داقتنا نكمي ثيح

ةيسيئرلا لئاسرلا

 :ةيلاتلا ةيساسألا لئاسرلا يهيجوتلا ريرقتلا اذه مدقي

 •  يف لافطألا ىلع ءادتعالا نم ةيواستم ةيامح ىلع لوصحلا بلطتي
 يأ نأ اًمامت حضاولا نم لعجي امم ،عيرشتلا يف اًحيرص اًرارقإ لزنملا
 باقعلا لاكشأ نم رخآ لكش يأ وأ ،ةيندبلا ةبوقعلا نم ةجرد وأ لكش
 يف ةيساسأ ةوطخ هذه .ينوناق ريغ رمأ وه لافطألل ،ّلذُملا وأ نيهملا
 يعامتجالاو ينوناقلا لوبقلا ءوض يف ،فنعلا نم ةيلاخ ةلوفط قلخ
.لافطألا ةيبرت يف يندبلا باقعلا نم ةنيعم ةجردل يديلقتلا

 •  هريغ وأ فنعلا مادختسا نم نيدلاولا عنم وه رظحلل يسيئرلا فدهلا نإ
 ةمعادلا تالخدتلا لالخ نم ةنيهملا وأ ةيساقلا ةبوقعلا بورض نم
 تاقيقحت ءارجإ يغبني ،كلذ عمو .ةيباقعلا سيلو ةيميلعتلاو
 نم مهتيامح نامضو لافطألا دض فنعلا ريراقت عيمج يف ةبسانم
.ىذألا

 •  يندبلا باقعلا ىلع رظح رادصإب قلعتي اميف ةعئاشلا فواخملا نمو

 نكميو .ةرسألا قيرفتو نيدلاولل ةاضاقملا ةدايز ىلإ يدؤيس هنأ
 يف ددرتلاو يعامتجالاو ينوناقلا حالصإلا ةمواقم ىلإ كلذ يدؤي نأ
 بجي .لزنملا يف ةددحملا وأ اهب هبتشملا فنعلا تالاح نع غالبإلا
 ،ةيميلعت ةادأك رظحلا مهف ةدايزو غالبإلا عيجشتل ريبادت عضو
 ةياعرلا يمدقم نم مهريغو نيدلاولاو لافطألا نيب ،ةيباقع تسيلو
.مهلجأ نمو لافطألا عم نيلماعلا عيمجو

 •  ةيساسألا فادهألا نم لاصفنالا عنمو ةرسألا ةدحو ىلع ظافحلا دعي
 يف يندبلا باقعلا دصر متي امدنع .لفطلا ةيامح ماظنل
 قيرط نع ىلضفلا لفطلا حلاصم ةمدخ بلاغلا يف متي ،لزنملا
 وأ ةداعتساو مهكولس رييغتل نيدلاولا معدت يتلا تاباجتسالا
 نكمي ال يتلا تالاحلا يف .لفطلا ةياعر ىلع ةرسألا ةردق زيزعت
 مييقت بجي ،غلاب ىذأل ضرعتلا نود هترسأ لخاد لفطلا ءاقب اهيف
 نأ بجي .يِلَّوأ رابتعاك رابتعالا نيعب اهذخأو ىلضفلا لفطلا ةحلصم
 عم ،ةدح ىلع ةلاح لك ساسأ ىلع لفطلل ىلضفلا حلاصملا ددحتت
.لفطلل ةصاخلا فورظلا ةاعارم

01

  ةمدقملا
ةيسيئرلا لئاسرلاو
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 يف اًحيرص اًرارقإ لزنملا يف لافطألا ىلع ءادتعالا نم ةيواستم ةيامح ىلع لوصحلا بلطتي
 نم رخآ لكش يأ وأ ،ةيندبلا ةبوقعلا نم ةجرد وأ لكش يأ نأ اًمامت حضاولا نم لعجي امم ،عيرشتلا
 ةيلاخ ةلوفط قلخ يف ةيساسأ ةوطخ هذه .ينوناق ريغ رمأ وه لافطألل ،ّلذُملا وأ نيهملا باقعلا لاكشأ
 يف يندبلا باقعلا نم ةنيعم ةجردل يديلقتلا يعامتجالاو ينوناقلا لوبقلا ءوض يف ،فنعلا نم
.لافطألا ةيبرت

 رظحلل ةيسيئرلا تارابتعالا
 ةرسألا طيحم يف

؟"لزنملا" وه ام 2.1

 تادادعإلا وأ بيكارتلا نم ةعساو ةعومجم يف مويلا لافطألا أشني
 "ةرسألا"و "لزنملا" نيحلطصملا ريرقتلا اذه مدختسي .ةيلئاعلا
 صنت .لفطلا اهيف شيعي ةيلحم ةئيب يأ ىلإ ةراشإلل لدابتلاب
 ةيقافتا ريسفت يف هنأ ىلع لفطلا قوقحل ةدحتملا ممألا ةنجل
 "ةلئاعلا" حلطصم ريسفت بجي (UNCRC) لفطلا قوقحل ةدحتملا ممألا
 وأ نينبتملا وأ نييجولويبلا نيدلاولا لمشيل عساولا هانعمب
 وه امك عسوملا عمتجملا وأ ةرسألا ءاضعأ -ءاضتقالا دنع- وأ نينضاحلا
 1.يلحملا فرعلا يف هيلع صوصنم

 اهرابتعاب ةرسألا لفطلا قوقحل ةدحتملا ممألا ةيقافتا معدت
 .لافطألا هافرو ومنل ةيعيبطلا ةئيبلاو عمتجملل ةيساسألا ةعومجملا
 تابجاوو قوقح مارتحاو ،اهمعدو تالئاعلا مارتحا لودلا نم بلطتو
 نيبسانملا داشرإلاو هيجوتلا ريفوت يف ةياعرلاب نيمئاقلاو نيدلاولا
 داشرإلاو هيجوتلا ريسفت نأ يف ةحضاو لفطلا قوقح ةنجل نإ .لفطلل
 اذهو ،ةيقافتالا داوم عيمج عم قاستا يف انوكي نأ بجي "نيمئالملا"
 وأ ةيساقلا طابضنالا بورض نم هريغ وأ فنعلا ريربتل اًلاجم كرتي ال
2.ةنيهملا

؟"يندبلا باقعلا" وه ام 2.2

 مدختست ةبوقع يأ" اهنأب ةيندبلا ةبوقعلا لفطلا قوقح ةنجل فرعت
 ،جاعزنالا وأ ملألا نم ردق يف ببستلا ىلإ فدهتو ةيندبلا ةوقلا اهيف
 وأ ديلاب لافطألا برض ىلع كلذ يوطني ام اًبلاغ 3."اًطيسب ناك امهم
 -ةيبشخلا ةقعلملا وأ ءاذحلا وأ مازحلا وأ اصعلا لثم - ةادأ مادختساب
 دشلا وأ صرَقلا ،لافطألا يمر وأ زهلا وأ لكرلا -لاثملا ليبس ىلع- وأ
 يف شيعلا ىلع لافطألا ربجي امم ،نذألا ىلع برضلا وأ رعشلا نم
 اًلاكشأ اًضيأ مضي امك .يرسقلا ماعطإلا وأ قرحلا وأ ،ةحيرم ريغ فقاوم

1  UN Committee on the Rights of the Child, General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1)، 59ةرقفلا.
2  UN Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 8 (2006) on “The right of the child to protection from corporal punishment and other cruel or degrading forms of punishment (arts. 19 رومأ ةلمج يف 37و 2 تارقفلا ،28و)"، 28-27 تارقفلاو.
.11 ةرقفلاو ،قباسلا ردصملا سفن 3
4 Ibid. 
.34 ةرقفلاو ،قباسلا ردصملا سفن 5

 عم قفتت ال يلاتلابو ،ةنيهملاو ةيساقلا ةبوقعلا نم ةيندب ريغ
 هفّوخت وأ هددهت وأ لفطلا نيهت وأ ءيست يتلا كلت لثم - ةيقافتالا
 يف ةنيهم ةبوقع يه ةيندبلا ةبوقعلا نأ ةنجللا ىرتو .هنم رخست وأ
4.تالاحلا عيمج

 حيرصو لماك رظح ىلإ ةجاحلا 2.3

 يندبلا باقعلا مادختسا نأب حّرصي ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلا نإ
 ،ةيندبلا هتمالسو ةيناسنإلا هتمارك مارتحا يف لفطلا قح كهتني
 هريغو بيذعتلا نم ررحتلاو ميلعتلاو ومنلاو ةحصلا يف هقح نع اًلضف
 .ةنيهملا وأ ةيناسنإاللا وأ ةيساقلا ةبوقعلا وأ ةلماعملا بورض نم
 كهتنت ،نيغلابلل يندبلا باقعلا اهيف رظحُي يتلا نادلبلا يف
 مهدض زييمتلا مدع يف مهقح لافطألل يندبلا باقعلا ةيعرش
 اًيزمر زييمتلا نم عونلا اذه ربتعي .مهنس ببسب نوناقلا بجومب
 لافطألا ةيؤر ززعي امم ،عمتجملا يف يندتملا لافطألا عضول ةياغلل
 .ةلماك قوقح باحصأو دارفأك سيلو تاكلتممك

 ىلإ رظنُي لازي ال ،ناكسلا نم تاعاطق يف وأ نادلبلا نم ديدعلا يف
 لافطألا ةئشنتل ةرورضك لالذإلا لاكشأ نم هريغو يندبلا باقعلا
 ىلإ رظنلاب .يمتح وأ يفاقث وأ ينيد ٍّقحك وأ ،ةيلاعفب مهفيقثتو
 تحرتقا ،يندبلا باقعلل يديلقتلا يعامتجالاو ينوناقلا لوبقلا
 باقعلا زيجت يتلا نيناوقلا ءاغلإ ىلإ ةفاضإلاب- لفطلا قوقح ةنجل
 يأ نأ حاضيإل عيرشتلا يف ةحيرص ةدافإ رظحلا بلطتي نأ -يندبلا
 نيهملا باقعلا لاكشأ نم رخآ لكش يأ وأ ،ةيندبلا ةبوقعلل ةجرد وأ لكش
 5.ناكم يأ يف ينوناق ريغ ،لِّذملا وأ
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 :امدنع يندبلا باقعلا رظح ققحتي

 •  لاكشأ لك -رظحي هنأ ىلع حوضوب رسفي وأ- ةحارص عيرشتلا رظحي
.ةنيهملاو ةيساقلا تابوقعلا نم اهريغو ةيندبلا ةبوقعلا

 • ئطاخلا ريسفتلل ةضرع تسيلو ةحضاو ةمدختسملا ةغللا نوكت

 •  لافطألا ةبقاعم يغبني ال هنأ يف كش يأ نوناقلا كرتي الأ بجي
.ّلذُملا وأ نيهملا باقعلا نم مهتاناعم وأ اًيدسج

 •  ىلإ نوعسي نيذلا كئلوأ اهمدختسي نأ نكمي ةينوناق تارغث دجوت ال
.لافطألل ةفينعلا ةبوقعلا نم نيعم ىوتسم نع عافدلا وأ ريربت

 •  ثيحب (فذحُت) ةيندبلا ةبوقعلل نوذألاو عوفدلا عيمج ىغلُت
 ىلع يواستلاب ءادتعالاب قلعتملا يئانجلا نوناقلا قبطني
 وأ طابضنالاب هفصو مت ءاوس ،نيغلابلل امك لافطألا ىلع ءادتعالا
 .ال مأ ةبوقعلا

:امدنع يندبلا باقعلا رظح ققحتي ال

 •  -لاثملا ليبس ىلع- يندبلا باقعلا ىلإ ةحارص نيناوقلا ريشت ال
 يف لفطلا قح دكؤت وأ "فنعلا لاكشأ عيمج" رظحت يتلا نيناوقلا
 لوبقلا ىلإ رظنلابو ."ةيدسجلا ةمالسلاو ةيناسنإلا ةماركلا مارتحا"
 لمتحملا ريغ نمف ،لافطألا ةيبرت يف يندبلا باقعلل يديلقتلا
 .يندبلا باقعلا رظحت اهنأ ىلع رسفتو نيناوقلا هذه ىلإ رظني نأ
 نكمي - "ىذألا ببست يتلا ةيندبلا ةبوقعلا" رظحت يتلا نيناوقلا
 نم يندبلا باقعلا عيمج رظحت ال اهنأ ىلع نيناوقلا هذه ريسفت
 لصو اذإ طقف راض يدسجلا باقعلا نأ نودقتعي نيذلا كئلوأ لبِق
 نأ صخي اميف اًحضاو نوناقلا نوكي نأ بجي .ةروطخلا نم نيعم دح ىلإ
 ،راركتلا وأ ةروطخلا ىوتسم نع رظنلا ضغب روظحم يندبلا باقعلا
 قاحلإ ىلإ فدهي ناك وأ ررض يف ببست دق ناك اذإ امع رظنلا ضغبو
 .ررضلا

 •  يندبلا باقعلا مادختسا -رظحت نم اًلدب- نم دحت يتلا نيناوقلا
 نكلو اًنس ربكألا لافطألل اًينوناق ريغ هلعج ،لاثملا ليبس ىلع)
 عم ام قيبطت مادختسا رظح وأ ،اًنس رغصألا لافطألل هب حامسلا
 رظحلا ققحت ال "طسولا لحلا نيناوق" ىمسي ام - (تاعفصلاب حامسلا
 .لماكلا

 يندبلا باقعلل ةيبلسلا راثآلا 2.4

 لافطألا اهنم يناعي يتلا اًعويش فنعلا لاكشأ رثكأ وه يندبلا باقعلاو
 نم ةئاملا يف 80 يلاوح نأ دجو ،طسوتملا يف .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف
 "بيدأتلا" لاكشأ نم اًلكش نوناعي ملاعلا ءاحنأ عيمج يف لافطألا
 1.3 يلاوحو 6،لزنملا يف (يسفنلا ناودعلا وأ/و يندبلا باقعلا) فينعلا
 يندبلا باقعلا نم اوناع دق اًماع 14-1 نيب مهرامعأ حوارتت لفط رايلم
 9ةصاخلا تاجاحلا ىوذ لافطألا 8،اًنس رغصألا لافطألا 7.دحاو ماع يف
 يرياغمو يسنجلا ليملا يجودزمو تايلثملاو نييلثملا لافطألاو
 (LGBTQIA) ةيسنجلا مهتيوه نع نيلئاستملاو ذاوشلاو ةيناسنجلا ةيوهلا
 ربكألا لافطألا نأ نيح يف ،يدسجلا باقعلل صاخ لكشب نوضرعم
 نأ اًضيأ نكمي .يفطاعلا فنعلا نم ديزمل نوضرعتي ام اًبلاغ اًنس
 تايتفلل نكمي ثيح ،سنجلا عون ىلع يندبلا باقعلا ةبرجت دمتعت
 مهتبقاعم نكميو باقعلا نم ةفلتخم عاونأ نم ةاناعملا نايتفلاو
 .ةفلتخم تايكولس ىلع

 ةفاضإلاب .ىدملا ةديعبو ةريبك يندبلا باقعلا اهلكشي يتلا رطاخملا
 طبرت ثاحبألا نم ةديازتم ةعومجم نإف ،رشابملا يدسجلا ىذألا ىلإ
 ،غامدلا روطتو ،اًءوس رثكألا ةيلقعلا ةحصلاب يندبلا باقعلا

6 United Nations Children’s Fund, Hidden in Plain Sight (New York: UNICEF, 2014).
7 Know Violence in Childhood, Ending Violence in Childhood. Global Report 2017 (New Delhi: Know Violence in Childhood, 2017).
8 Non-Violent Childhoods: Moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region, Report of the National Consultation in Sweden, 8-10 May 2017.
9  0Hendricks, C., Lansford, J. E., Deater-Deckard, K., Bornstein, M., “Associations between Child Disabilities and Caregiver Discipline and Violence in Low- and Middle-Income Countries”, Child Development 2014 (85(2)), 513-531.
10  Gershoff, E. T., “Corporal punishment by parents and associated child behaviors and experiences: A meta-analytic and theoretical review”, Psychological Bulletin 2002 (128(4)), 539-579; Gershoff, E. T., Grogan-Kaylor, A., “Spanking and Child Outcomes: Old Controversies and New 
Meta-Analyses”, Journal of Family Psychology 2016 (30(4)), 453-469.
11  Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, Corporal punishment of children: review of research on its impact and associations, Working paper (London: Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, 2016); Temple, J. R., Choi, H. J., Reuter, T., Wolfe, 
D., Taylor, C. A., Madigan, S., Scott, L. E., “Childhood Corporal Punishment and Future Perpetration of Physical Dating Violence”, Journal of Pediatrics 2017, published online 4 December 2017.
12 Modig, C. (2009), Never Violence – Thirty Years on from Sweden’s Abolition of Corporal Punishment, Save the Children Sweden and Swedish Ministry of Health and Social Affairs.
13 Central Union for Child Welfare (2012), Attitudes to disciplinary violence, Finland: Central Union for Child Welfare & Taloustutkimus Oy.
14  Non-Violent Childhoods: Moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region, Report of the National Consultation in Finland, 19-20 June 2017.
.Ombudsman for Children, Violence in Upbringing – Time to end this! The Ombudsman for Children’s Report 2017, Warsaw: Office of the Ombudsman for Children رظنا .2017 ماع يف ٪ 52 ىلإ عفترا مقرلا اذه نأ نم مغرلا ىلع 15

 ناودعلا ةدايز ىلإ ةفاضإلاب ،ةيميلعتلا جئاتنلاو يقالخألا ريكفتلاو
 نكمي 10.ةررضتملا ةيلئاعلا تاقالعلاو عمتجملل يداعملا كولسلاو
 ،غولبلا نس ىتح رمتست نأ ةيبلسلا جئاتنلا هذه نم ريثكلل
 فنعلا ىلع ةقفاوملا ةدايزو اًءوس رثكألا ةيلقعلا ةحصلا كلذ يف امب
 ،ميمحلا كيرشلا فنع ةبرجت اميس ال ،ةقحاللا ةايحلا يف همادختساو
 11.بكترم وأ ةيحضك امإ

 اًحاحلإ رثكأ اًججح يندبلا باقعلل ةراضلا راثآلا ىلع ةلدألا فيضت
 ةجردلاب قلعتي رمألا نأ ركذتن نأ مهملا نم نكل ،اهمادختسا ءاهنإل
 ىلع ةلدأ نع ثحبن ال نحن .لافطألاب ةصاخلا ناسنإلا قوقحب ىلوألا
 يكل ،ىرخأ ةعومجم يأ وأ نسلا رابك وأ ءاسنلا ىلع يدسجلا باقعلا راثآ
.ةيساسألا قوقحلا كهتني هنأ يفكي - يهتني نأ بجي هنأ فرعن

 ىلع ءاضقلل يباجيإلا رثألا 2.5

لزنملا يف يندبلا باقعلا

 يف تاسرامملاو فقاوملا يف ةيباجيإ تارييغت ثودح ىلع ليلدلاو
 ةظحالم نكميو .يوق يندبلا باقعلا رظح دعب لافطألا فيقثتو بيدأت
 تيرجأ يتلا ةنراقملا ثاحبألا لضفب ،قيطلبلا رحب ةقطنم يف كلذ
 .نادلبلا نم ددع يف نيناوقلا حالصإ دعبو لبق

 ةلثمأ

 مادختساو نيغلابلا دامتعا يف رمتسم ضافخنا كانه ناك ،ديوسلا يف
 فصن يلاوح برض مت .1979 ماع يف رظحلا ققحت نأ ذنم يندبلا باقعلا
 يف ثلثلا يلاوح ىلإ اذه ضفخنا ؛تاينيعبسلا يف ماظتناب لافطألا
 رييغتلا ققحت دقو .2000 ماع دعب ةئاملا يف ةعضبو ،تانينامثلا
 تاعاطق يف اهذيفنت مت يتلا ريبادتلا نم ةعساو ةعومجم لالخ نم
 اهريدت ماعلا فيقثتلل ةلماش ةينطو ةلمح كلذ يف امب ،تاسايسلا
  12.نوناقلاب يعولا نم اًدج عفترم ىوتسم ىلإ ىدأ امم ،لدعلا ةرازو

 ةيعوت ةلمحب اًبوحصم روظحملا عيرشتلا ناك -ادنلنف يف- لثملابو
 لوبق ضفخناو 13.رظحلاب يعولا نم اًدج عفترم ىوتسم ىلإ تدأ ةماع
 مت امدنع 1983 ماع يف ٪ 43 نم رارمتساب يندبلا باقعلل رابكلا
 ماع يف ٪ 15 و ،2006 ماع يف ٪ 29 و ،2002 ماع يف ٪ 34 ىلإ ،رظحلا قيقحت
 2017.14 ماع يف ٪ 13 و 2014

 "اوبرُض" مهنأب اودافأ نيذلا بابشلا ددع ةبسن تضفخنا ،ايناملأ يفو
 قيقحت نم نيماع دعب يأ ،2002 ماع يف ٪3 ىلإ 1992 ماع يف ٪30 نم
.رظحلا

 برضلا" ةبسن تضفخنا ،2010 ماع يف رظحلا مت ثيح ،ادنلوب يفو
 2008 ماع يف %78 نم ،تاونس ينامث ةرتفل %32 ةبسنب "فادرألا ىلع
 2016.15 ماع يف %46 ىلإ
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:ةيلحملا تائيبلا يف يديوسلا رظحلا حاجن يف تمهاس يتلا لماوعلا

 •  هقيبطتل اًماه اًطرش ينوناقلا رظحلا ءارو يوقلا يسايسلا عامجإلا ناك
.اًقحال

 •  ةيامحلا رفوت كلذ يف امب ،ةيساسأ ةيمهأ تاذ هافرلا ةلاح تناك دقل
 ،عيمجلل ةيئاقولا ةيحصلا ةياعرلاو ةيعامتجالا تامدخلاو ةيعامتجالا
 ةاواسملاو ةيداصتقالا ةاواسملاو ميلعتلا نم ةيلاعلا تايوتسملاو
.نيسنجلا نيب

 •  رود يف ،اًدج ةركبم نس يف ماعلا لاجملاب نوّكتحي نيذلا لافطألاف
 .فنعلا ثداوح ديدحت لهسلا نم نأ ينعي ،لافطألا ةضورو ةناضحلا

 •  .كلذ دعب ترمتساو نوناقلا دامتعا لبق ىتح ةيعوتلا تالمح تأدب
 ةحاتم تناكو رسألا عيمج ىلع تالمحلل ةيسيئرلا داوملا تعزوو
 .تاغللا نم ددعب

 • ُأ  مهاس امم ،1993 ماع يف لافطألل لقتسم ملاظم نيمأ بتكم ئشن
.عمتجملا يف ءاضعأك مهرودو لافطألا قوقحب يعولا ةدايز يف

 •  - ةيراجلا ذيفنتلا ةيلمع علطي ةلدألاو ليلحتلاو ثحبلا نإ
.ةصاخ ةيمهأ تاذ رظحلا ريثأتل ةيرودلا تامييقتلاو
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 يف رظحلا ذيفنتل ئدابم
ةرسألا طيحم

 دض فنعلا ريراقت عيمج يف ةبسانم تاقيقحت ءارجإ يغبني ،كلذ عمو
 16.ىذألا نم مهتيامح نامضو لافطألا

 يفيقثتلا فدهلا قيقحت نامض يف هاندأ ةحضوملا ئدابملا مهاست
 ال رظحلا نأو ،لزنملا يف يندبلا باقعلا عيمج رظح يف لثمتملا
 .نيدلاولا "ةاضاقم يف طارفإلا" هيلع بترتي

 ةيامحل ةمزاللا ةوقلا مادختسا 3.1

 17ىذألا نم سانلا

 ةروصب -اًدج راغصلا لافطألا اميس الو- لافطألا ةياعرو ةيبرتلا بلطتتو
 اذهو .رطخلا نم مهتيامحل ةرركتم ةيدام تالخدتو تاءارجإ ةيعيبط
 فدهب ةوقلل يبيدأتلاو دمعتملا مادختسالا نع اًمات اًفالتخا فلتخي
 لودلا ىتش يف نوناقلاف .لالذإلا وأ ىذألا وأ ملألا نم ةنيعم ةجرد قاحلإ
 ةيبيدأت ريغ ضارغأل ةوقلا نم ٍفاك ٍردق مادختسا اًينمض وأ ًةحارص زيجي
 .سانلا ةيامح ةيغب

 عنم نم ئطاخ فوخ وه يندبلا باقعلا رظح ىلع عئاشلا ضارتعالا نإ
 لثم راطخألا نم -ريغصلا لفطلا اميس الو- لفطلا ةيامح نم نيدلاولا
 ممألا ةنجل تحضوأ امكو .محدزم قيرط ىلع لوجتلا وأ نخاس حطس سمل
 ءارجإلا نيب قرفلا كردن -نيغلابك- نحن" :لفطلا قوقحل ةدحتملا
 قِّرفن نأ بجي ،كلذ كردن ام ردقبو ؛يبيدأتلا ءادتعالاو يئاقولا يندبلا
18".لافطألا صخت يتلا تاءارجإلا نيب

19ىندألا دحلا أدبم 3.2

 .ةهفات رومأب قلعتي ال نوناقلا نأ ةقيقح ىلإ ىندألا دحلا أدبم ريشي
 الإ ةطيسبلا تاءادتعالا ةقحالم مدع كلذ نمضي ،ءادتعالا ةلاح يف
 ةيواستملا ةيامحلا ينعت ال ،ةقيرطلا هذهبو .ةيئانثتسا فورظ يف
 باقعلا تالاح عيمج نأ ،ةرسألا لخاد كلذ يف امب ،ءادتعالا نم لافطألل

16  UN Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 8 (2006) on “The right of the child to protection from corporal punishment and other cruel or degrading forms of punishment (arts. 19 رومأ ةلمج يف 37و 2 تارقفلا ،28و)"، 40 ةرقفلاو.
1-14 تارقفلاو ،قباسلا ردصملا سفن 17
.14 ةرقفلاو ،قباسلا ردصملا سفن 18
.41-40 تارقفلاو ،قباسلا ردصملا سفن 19
 and General Comment No. 14 (2013) on “The right of the child to have his or her best interests taken as ”(6  ةرقفلاو ،44و 42و 4 .داوملا) لفطلا قوقح ةيقافتا ذيفنتل ةماعلا ريبادتلا" نأشب (2003) 5 مقر ماعلا قيلعتلا ،لفطلا قوقحل ةدحتملا ممألا ةنجل 20
a primary consideration (art. 3, para. 1)".
21  UN Committee on the Rights of the Child, General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1)، 6ةرقفلا. 

 تاطلسلا هابتنا يعرتست يتلاو مهيدلاو لبِق نم لافطألل يندبلا
 تالاح عيمج يف كلذ ثدحي ال املثم - ةاضاقملا ىلإ يدؤت نأ يغبني
 .نيغلابلا ىلع ءادتعالا

 قيقحتلاو ليوحتلاو غالبإلل ةبسانم تايلآ ريوطت لودلا ىلع بجي
 ىلع لافطألا دامتعا ينعيو .لافطألا دض فنعلا ريراقت عيمج يف
 تارارق ذاختا بجي هنأ ةيرسألا تاقالعلل ةديرفلا ةيميمحلاو مهيدلاو
 ةيانعب ىرخأ قرطب ةرسألا يف يمسرلا لخدتلا وأ نيدلاولا ةاضاقمل
 ةقحالم نوكي نأ لمتحملا ريغ نم ،تالاحلا نم ريثك يف .ةقئاف
 اذإ الإ اهتعباتم متت الأ بجيو ،ىلضفلا لفطلا ةحلصم يف لهألا
 نامض مهملا نمو .ريبكلا ىذألا نم لفطلا ةيامحل ةيرورض تربتعا
 تامدخلاو ةيئاضقلا ةقحالملاو نوناقلا ذافنإ ةزهجأ نيب لاعفلا نواعتلا
 يدؤت ال يتلا تالاحلا ةعباتم نامضل لفطلا ةيامح وأ ةيعامتجالا
 ةمعاد تامدخ ميدقت عم مئالملا وحنلا ىلع ةيئاضقلا ةقحالملا ىلإ
 .رومألا ءايلوأو لفطلل

20ىلضفلا لفطلا حلاصم 3.3

 يف لفطلل قحلا لفطلا قوقحل ةدحتملا ممألا ةيقافتا حنمت
 يف يساسأ رابتعاك رابتعالا نيعب اهذخأو ىلضفلا هحلاصم مييقت
 .صاخلا وأ ماعلا لاجملا يف ءاوس ،همهت يتلا تارارقلا وأ تاءارجإلا عيمج
 ةعبرأ نم ةدحاو اهرابتعاب لفطلا قوقح ةنجل لبِق نم اذه ديدحت متي
.لفطلا قوقح عيمج ذيفنتو ريسفتل ةماع ئدابم

21:بناوجلا يثالث موهفم يه لفطلل ىلضفلا حلاصملا نأ ةنجللا دكؤت

 •  لفط نأشب رارق ذاختا متي امدنع قحلا اذه ذيفنت نامض :يرهوج قح
 هب جاجتحالا نكمي هنأو ،ماع لكشب لافطألا وأ لافطألا نم ةعومجم وأ
.ةمكحملا مامأ

 •  حوتفم ينوناق مكح كانه ناك اذإ :يساسأ يريسفت ينوناق أدبم

 بورض نم هريغ وأ فنعلا مادختسا نم نيدلاولا عنم وه رظحلل يسيئرلا فدهلا نإ
 .ةيباقعلا سيلو ةيميلعتلاو ةمعادلا تالخدتلا لالخ نم ةنيهملا وأ ةيساقلا ةبوقعلا
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 مدخي يذلا ريسفتلا رايتخا بجيف ، دحاو ريسفت نم رثكأل
 عيمج ىلإ اًدانتسا - ةيلعاف رثكأ وحن ىلع ىلضفلا لفطلا حلاصم
.ةيرايتخالا اهتالوكوتوربو ةيقافتالا يف ةدراولا قوقحلا

 اهديدحتو لفطلل ىلضفلا حلاصملا مييقت بلطتي ةيئارجإ ةدعاق •
 اهحلاصم نأ تابثإ ىلع ةرداق لودلا نوكت نأ بجيو ،ةيئارجإ تانامض
 :كلذ يف امب رارق ذاختا دنع حيرص لكشب رابتعالا يف اهذخأ مت دق
 دنتسي يتلا ريياعملا ام ؛ىلضفلا لفطلا ةحلصم يف ربتعي ام
 تارابتعا لباقم لفطلا تامامتها حيجرت مت فيكو ؛رارقلا اهيلإ
.ىرخأ

 ةيلباقلاو ةنورملاب مستي ىلضفلا لفطلا حلاصم موهفم نإ
 داوم عيمج عم ىشامتي امب هذيفنتو هريسفت متيو ،فيكتلل
 ،ىرخألا تاطلسلاو ةيئاضقلا ةطلسلاو ،نيعرشملا بناج نم ،ةيقافتالا
 حلاصم مييقت بجي ،ةيدرفلا تارارقلا صخي اميفو .يدرف ساسأ ىلع
 .هنيعب لفط لكب ةصاخلا فورظلا ءوض يف اهديدحتو ىلضفلا لفطلا
 ،عرشملا اهذختي يتلا تارارقلاك ،ةيعامجلا تارارقلا ىلإ ةبسنلاب امأ
 ءوض يف اهديدحتو ماع هجوب ىلضفلا لفطلا حلاصم مييقت بجيف
 22.ماع هجوب لافطألا فورظ وأ/و ةنيعم ةعومجم فورظ

:يف رظنلا ىلإ ةجاحلا ةنجللا تزربأ ،ىلضفلا لفطلا ةحلصم مييقت دنع

 • هتيوهو لفطلا رظن تاهجو

 • ءاضتقالا دنع ،تاقالعلا ىلع ظافحلاو ةيرسألا ةئيبلا

 • لفطلل ةمالسلاو ةيامحلاو ةياعرلا ةيرارمتسا كلذ يف امب ،ةياعرلا

 • فعضلا نم لفطلا ةلاح

.ميلعتلاو ومنلاو ةحصلا يف لفطلا قوقح  •

 لاكشأ نم هريغ وأ يندبلا باقعلا نم ىوتسم يأ نأ ةنجللا تحضوأ دقو
 حلاصم مدخي هنأ ىلع هريربت نكمي ال ةنيهملا وأ ةيساقلا ةبوقعلا
 بجي لفطلل ىلضفلا حلاصملا ريسفت" نأ تركذو .ىلضفلا لفطلا
 ةيامحب مازتلالا كلذ يف امب ،اهلمكأب ةيقافتالا عم اًقستم نوكي نأ
 ريربتل همادختسا نكمي ال هنأو "... فنعلا لاكشأ عيمج نم لافطألا
 ةماركلا عم ضراعتت يتلا ،ةيندبلا ةبوقعلا كلذ يف امب ،تاسرامملا
23.ةيندبلا ةمالسلا يف قحلاو لفطلل ةيناسنإلا

 يف نيماه نيرصنع ةرسألا ةدحو ىلع ظافحلاو ةرسألا لصف عنم لثمي
/و نيدلاولا دحأ نع لفطلا لصف نإ .لفطلا ةيامح ماظن يفو ةيقافتالا
 يف بصي هنأ ىلع هديدحت متي نأ حجرملا نم نيدلاولا دحأ ةاضاقم وأ
 هتحصو لفطلا ةمالس نوكت ثيح ىوصقلا تالاحلا يف لفطلا ةحلصم
 لخاد لافطألل يندبلا باقعلا رظح نم يساسألا ضرغلا نإ .رطخ يف
 تاسرامملاو فقاوملا رييغت لالخ نم لافطألا دض فنعلا عنم وه ةرسألا
 ةيبرت يف ةِكراشملاو ةفينعلا ريغو ةيباجيإلا لاكشألا عيجشتل
 .لافطألا

.34ةرقفلاو ،قباسلا ردصملا سفن 22
23  UN Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 8 (2006) on “The right of the child to protection from corporal punishment and other cruel or degrading forms of punishment (arts. 19 رومأ ةلمج يف 37و 2 تارقفلا ،28و)"، 26 ةرقفلاو. 
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 ةاضاقملا ةدايز ىلإ يدؤيس هنأ يندبلا باقعلا ىلع رظح رادصإب قلعتي اميف ةعئاشلا فواخملا نمو
 يف ددرتلاو يعامتجالاو ينوناقلا حالصإلا ةمواقم ىلإ كلذ يدؤي نأ نكميو .ةرسألا قيرفتو نيدلاولل
 غالبإلا عيجشتل ريبادت عضو بجي .لزنملا يف ةددحملا وأ اهب هبتشملا فنعلا تالاح نع غالبإلا
 يمدقم نم مهريغو نيدلاولاو لافطألا نيب ،ةيباقع تسيلو ،ةيميلعت ةادأك رظحلا مهف ةدايزو
 .مهلجأ نمو لافطألا عم نيلماعلا عيمجو ةياعرلا

 تابقعلا ىلع بلغتلا
ذيفنتلا مامأ ةكرتشملا

 مهف زيزعت 4.1

ةرسألا طيحم يف رظحلا

 هنأ لزنملا يف يندبلا باقعلا ىلع رظح لاخدإ وضراعم حرتقي ام اًبلاغ
 رود ىلإ لافطألا لقن وأ نيدلاولا سبح وأ ةاضاقملا ةدايز ىلإ يدؤيس
 معدي ليلد يأ مدقت ال رظحلا تققح يتلا لودلا نإف ،كلذ عمو .ةياعرلا
 ةقحالملا ةدايز نم فوخلا نإف ،ةلدأ دوجو مدع نم مغرلا ىلع .يأرلا اذه
 مامأ اًريبك اًقئاع نوكي نأ نكمي رظحلل ةجيتن نيدلاولل ةيئاضقلا
 .حالصإلا

 نم ديدعلا ىلع رثؤي لافطألل يندبلا باقعلا نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 سانلا نم ديدعلا برض مت .ةياغلل يصخشلا ىوتسملا ىلع صاخشألا
 ركفن نأ بحن ال نحنو ،مهلافطأ ءابآلا نم ديدعلا باصأو لافطأك مهو
 قوعي نأ نكمي اذهو .انب ةصاخلا ةياعرلا نم وأ انيدلاو يف ءيس لكشب
 .قوقحلا ىلع مئاق وأ يقطنم وأ يفطاعت لكشب ةيضقلا يف رظنلا
 ةرذجتم ةيديلقت ةسرامم يندبلا باقعلا لظي ،نادلبلا نم ديدعلا يفو
 ةيبرت ةفاقث نم ءزجك رخآ ىلإ ليج نم لقتنت ام ةداع يهو ،قمعب
 نإف ،كلذل ةجيتنو .ينيد داقتعا اهمعدي تالاحلا ضعب يفو ،لفطلا
 مادختسا يف نيرخآلا ةياعرلا يمدقم وأ نيدلاولا "بجاو" وأ "قح" يدحت
 .ةريبك ةضراعم اًنايحأ هجاوي نأ نكمي ةيندبلا ةبوقعلا

 رظحلا ذيفنت ةيجيتارتسا نم اًءزج فواخملا هذه ةجلاعم لكشت نأ بجي
 نكمي يتلا ،ةماهلا بيلاسألاو تاجالعلا هاندأ شقانتو 24.لزنملا يف
 رظحلل معدلا ةدايز كلذكو ،رظحلل يعولاو مهفلا ةدايز يف مهست نأ
 يف فنعلاب قلعتي اميف كولسلاو فقاوملا رييغت يف ةمهاسملاو
 .لفطلا ةيبرت

 ديوسلاب لافطألا ذاقنإ ةمظنمو لافطألل ةيندبلا ةبوقعلا لاكشأ عيمج ءاهنإل ةيملاعلا ةردابملا :تاغل رشع نم رثكأب ةرفوتملا تابيتكلا نم ةلسلس يف لزنملا يف ةيندبلا ةبوقعلا رظح ىلع ةعئاشلا تاضارتعالاو ةلئسألا لوانت متي 24
.ةلوادتملا ةلئسألا ىلع ةبوجألا :لافطألل ةيندبلا ةبوقعلا لاكشأ عيمج رظح ،(2017)
.2017 ربمفون 17-15 ،اينوتسإ ةينطولا ةروشملا ريرقت ،قيطلبلا رحب ةقطنم يف يندبلا باقعلاو https://www.unicef.org/cbsc/index_42352.html لاثملا ليبس ىلع رظنا 25

 يعولا عفر تالمح 4.1.1

 نوناقلا معدل ءارآلا يف قفاوت ءانب يف يويح رصنع يه ةيعوتلا نإ
 مالعإ ىلع يوطنتو .يعامتجالا لوحتلاو يكولسلا رييغتلا قيقحتو
 ،يندبلا باقعلا ريثأتو ،ينوناقلا راطإلا لوح تاعمتجملاو دارفألا
 تاهمألاو ءابآلل ةحاتملا معدلا تامدخو ةيباجيإلا ةياعرلا دئاوفو
 ةيعوتلا ةطشنأل ةيسيئرلا رصانعلا نم ددع ديدحت مت دقو .لافطألاو
 صاخ لكشب ةديفم اهنأ ىلع اًلماك اًرظح ذفنت يتلا نادلبلا يف
 .كولسلا رييغتو نوناقلا معدو يعولا ديلوتل

 فدهتسم روهمج اهيدلو لجألا ةليوطو ةيجيردت تالمحلا نوكت نأ بجي
 ذنم ةدوجوم تناك يتلا تاسرامملاو فقاوملا رييغت بلطتيس .عساو
 ةطشنألل ليومتلاو ططخلا عضو بجي اذل ،اًرمتسم اًدهج ليوط تقو
 تالمحلا نم ملعتلا ىلع دمتعت يتلاو ،ةرركتملاو لجألا ةليوط
25.اهتعباتمو ةقباسلا تاردابملاو

 يعولا ةدايز لالخ نم ةياعرلا يمدقمو نيدلاولا تالمحلا زفحت نأ بجي
 نإ .مهومنو لافطألا ةحص ىلع ةيندبلا ةبوقعلل يبلسلا ريثأتلاب
 ةيبرتلا تايجيتارتسا دئاوفو ةيباجيإلا ةيبرتلا لوح تامولعملا
 ةيوقتو داهجإلا نم دحلاو ،لافطألل يحصلا ومنلا معدل ةفينعلا ريغ
 تاريغتلا زيفحتل يساسأ رمأ اًضيأ يه لفطلاو نيدلاولا نيب تاقالعلا
 .كولسلاو فقاوملا يف

 ةمئاقلا ةيندبلا ةبوقعلا تارربم ةلاعفلا تالمحلا لوانتت نأ بجي
 كلذكو ثحبلاو ةلدألا مادختسا كلذ يف امب ،نيدلا وأ ةفاقثلا ىلع
 فقاوملاو ةئطاخلا ميهافملا ةجلاعمل ةينيدلاو ةيفاقثلا ججحلا
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 ،رظنا" ةلمح لثم ،فرصتلا بجاو سرغ اهيلع بجي امك .تادقتعملاو
 نم سانلا نكمتو عجشت يتلاو ،ةيبوروأ لود سمخ يف "غّلب ،عمسا
.تاءارجإلا ذاختاو فنعلا تاراشإ ةظحالم

 هجوملا ماعلا ميلعتلا طلسي نأ يغبني ،هدعبو نوناقلا حالصإ لبق
 .هذيفنت متيس فيكو رظحلا نم ضرغلا ىلع ءوضلا لافطألاو نيدلاولل
 ةاضاقم ةدايز ىلإ يدؤيس رظحلا نأ نم كرتشملا فوخلا ديدبت لجأ نم
:ةيلاتلا ةيساسألا طاقنلا زاربإ بجي ،نيدلاولا

 ةياقولا وه ةرسألا لخاد لافطألل يندبلا باقعلا رظح نم يساسألا ضرغلا
 امم ،تاسرامملاو فقاوملا رييغت لالخ نم لافطألا دض فنعلا عنمل -
 عيجشتو ،ءادتعالا نم ةيواستملا ةيامحلا يف لافطألا قح ىلع دكؤي
.لافطألا ةيبرتل ةفينعلا ريغو ةيباجيإلا لاكشألا

 نوكيس لفطلا ىلع ءادتعالا نأ لافطألل ةيواستملا ةيامحلا ينعت
 ،كلذ عمو .غلاب صخش دض اًهجوم ناك ول امك اًمامت ،ةيئانج ةميرج
 ةمكاحملا ينعي ال  ةيبرتلا  ةيندبلا ةبوقعلا عيمج ميرجت نإف
 ةحلصم يف بصي ام اًردان اذهو .نيدلاولل ةرركتملا وأ ةيئاقلتلا
 .مهيلع نودمتعيو مهيدلاوب اًقيثو اًطابترا نوطبتري مهنأل ،لافطألا
 ةيامحل ةديحولا ةقيرطلا يه نوكت امدنع طقف ىوعدلا أدبت نأ بجي
.لفطلا

 ريغ رابكلا لبِق نم نيغلابلا ىلع ةطيسبلا تاءادتعالا نأ نيح يف
 ببسب ةمكحملا ىلإ نوبهذي ام اًردان مهنأ الإ ،حضاو لكشب ةينوناق
 نوكي دق .ةهفات لئاسمب متهي ال نوناقلا نأ أدبم - ىندألا دحلا أدبم
 ىلإ لافطألا ىلع ةطيسبلا تاءادتعالا بهذت نأ لمتحملا ريغ نم
 ينعي ال .ةبسانم ةلدأ ىلع لوصحلا يف تابوعصلا ببسب ةمكحملا
 اهلهاجت بجي وأ ةمهم ريغ اهنأ تاءادتعالا ىلع "ةطيسب" ةملك قالطإ
 ةيميلعت نوكت نأ بجي ةباجتسالا نأ ينعي اذه ؛ةينوناق اهرابتعا وأ
 .ةيباقعو ةيبلس سيلو ،ةمعادو ةيباجيإو

 ،ىرخألا ةمعادلا تالخدتلا اهيف لشفت يتلا ةليلقلا تالاحلا يف
 اًيرورض ةيئانجلا ةاضاقملا وأ ةياعرلا راد ىلإ لفطلا لقن نوكي ثيحو
 يناجلا نأل لفطلا ةيامح لهسألا نم نوكيس ،رطخلا نم لفطلا ةيامحل
 ىوتسمب حمست يتلا نيناوقلا ىلع دامتعالا ىلع اًرداق دعي مل
 ةبوقعلا" نع ينوناقلا عافدلا لمشي اذهو .لفطلا دض فنعلا نم نيعم
 يمدقمو نيدلاولل "حيحصتلا قح" رفوت يتلا نيناوقلا وأ "ةلوقعملا
.نيرخآلا ةياعرلا

 ةلثمأ

 لبق عساو قاطن ىلع ةموكحلا اهلومت ةلمح ذيفنت مت ،ديوسلا يف
 .ةرسأ لكل بيتك ميدقت تلمشو .1979 ماع يف نوناقلا حالصإ دعبو
 لافطألا نيب يعولا ةدايزل بيلحلا بلع ىلع تامولعملا رشن مت امك
 عفترم ىوتسم ىلإ ةلمحلا تدأ .ةرسألا لخاد شاقنلا عيجشتو رابكلاو
 نم ٪90 نم رثكأ ناك ،1981 ماع لولحبو .نوناقلاب ماعلا يعولا نم اًدج
 26.يندبلا باقعلا ىلع ضورفملا رظحلاب ةيارد ىلع ةيديوسلا رسألا

 ةطبترملا راطخألاو ،فنعلا نم ررحتلا يف لافطألا قحب يعولا ةدايز نإ
 ىلإ يدؤت نأ يغبني ،ةحاتملا ةيباجيإلا لئادبلاو همادختساب
 ةجيتنو .عمتجملا يف لافطألا دض فنعلا عم حماستلا ليلقت
 رظحلا طاشنب ةلودلا اهيف تذفن يتلا نادلبلا ضعب تدهش ،كلذل
 امدنع اميس ال ،لافطألا ىلع ءادتعالاب ةقلعتملا ريراقتلا يف ةدايز
 ةدايزب غالبإلا يف ةدايزلا حمست .غالبإلا تامازتلاب رظحلا نرتقي
 رسألا معدل لافطألا ةيامحو ةيعامتجالا تامدخلا اهذختت يتلا تاءارجإلا
 بهذت يتلا اياضقلا يف ةدايز ىلإ ةرورضلاب يدؤت ال اهنكلو ،ةجاتحملا
 .مكاحملا ىلإ

 باقعأ يف لافطألا ىلع تاءادتعالا نع ريراقتلا تعفترا ،ديوسلا يف

26 Modig, C. (2009), Never Violence – Thirty Years on from Sweden’s Abolition of Corporal Punishment, Save the Children Sweden and Swedish Ministry of Health and Social Affairs.
27  Durrant, J. (2000), A Generation Without Smacking: the impact of Sweden’s ban on physical punishment, Save the Children.
28  Leviner, Pernilla, The Swedish Ban on Physical Punishment of Children – Legal implications, implementation and challenges, Presentation, Stockholm, 8 May 2017, cited in National Consultation in Sweden, May 2017. 
29  Non-violent childhoods: Moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region, National Consultation Report Finland 19-20 June, 2017.
30 Florin, Ola, Preventing Men’s Violence Against Women and the Child Rights Implications, Ministry of Health and Social Affairs, Presentation, Stockholm, 10 May 2017.

 اذه .ةطيسبلا تاءادتعالا ةئف يف تناك ىمظعلا ةيبلاغلا نكل ،رظحلا
 لبق مهيلع فرعتلا متي فنعلا رطخل نيضرعملا لافطألا نأ ىلإ ريشي
 اياضقلا يف ةدايز ىلإ دؤي مل رظحلا اذه نأ عقاولاو 27.ةريطخ ةباصإ ثودح
 ةنادإلا نأ تاساردلا ترهظأ دقو ،ةمكحملا ىلإ اهذخأو اهتاضاقم متت يتلا
 يذلا ملألا ىلع ةحضاو ةلدأ اهيف دجوت يتلا تالاحلا يف الإ ثدحت ال
 ةدايز ىلع رشؤم دجوي ال امك .يئانجلا نوناقلا ءوض يف لفطلاب قحلي
 يدسجلا باقعلا ببسب ةليدبلا ةياعرلا يف نيعدوملا لافطألا ددع يف
28.رظحلا دامتعا ذنم

 نيدلاولاو اًثيدح نيدفاولا لافطألا نيب يعولا ةدايز

 نأشب نييوق نييعامتجا اًمعدو اًقفاوت تققح يتلا لودلا جاتحت دقو
 اهتايجيتارتسا يف ريكفتلا ةداعإ ىلإ يندبلا باقعلل ينوناقلا رظحلا
 ءابآلاو لافطألا نم ددجلا نيدفاولا ىلإ لوصولل ةديدج قرط دامتعاو
 يف تافالتخالا عم ةمدقملا تامولعملا لماعتت نأ بجي .تاهمألاو
 طقف مهاست ال ثيحب فنعلاو لافطألاب ةصاخلا تاروصتلاو ةفاقثلا
 فقاوملا يف يجيردتلا رييغتلا يف اًضيأ نكلو ،نوناقلاب يعولا يف
 عضو يف نيئجاللاو نيرجاهملا تاعمتجم لخاد سانلا نإ .تاسرامملاو
 يوذ صاخشألا نيب تايكولسلاو فقاوملا رييغتل ةاعد اوحبصيل ديج
 .ةلثامملا تافاقثلاو تايفلخلا

ةلثمأ

 عنصي نأ نكمي تامولعملا ريفوت نأ ىلإ ادنلنف يف تاربخلا ريشت
 ةايحلا يف اهقيبطت قرط لوح داشرإلاو ةروشملا عم جِمُد ام اذإ رييغتلا
 29.رسألل ةيمويلا

 لبِق نم تنرتنإلا ةكبش ىلع ةيبابش ةدايع ةرادإ متي ،ديوسلا يف
 بابشلا تادايع نع تامولعم رفوتت .ملوهكوتس يف ةظفاحملا سلجم
 يبلاطو نيرجاهملل اًعويش رثكألا سمخلا تاغللاب تنرتنإلا ربع
 ،يندملا عمتجملاو بابشلل ةيديوسلا ةلاكولا عم نواعتلاب .ءوجللا
30.عقوملا اذهب ةطبترم ةيبيردت تارود ريوطتب بابشلا تادايع موقت

 غالبإلل مالعإلا لئاسو مادختسا 4.1.2

 ماعلا باطخلا

 رومألا لوح طاشنب مالعإلا لئاسوو نييفحصلا نم ديدعلا ديفي
 لافطألا قوقحو ،يرسألا فنعلا كلذ يف امب ،تالئاعلاب ةقلعتملا
 .ثيدحلا عمتجملا يف ةيبرتلاو ةرسألل روطتملا ىنعملاو ،ءاسنلاو
 ،يندملا عمتجملا عم قيثو لكشب نويفحصلا نواعتي ام اًبلاغ
 .يوبرتلا رودلاو تامولعملا ريفوتو يعولا ءاكذإب نوموقيو

 مالعإلا لئاسو ناكمإب نأ قيطلبلا رحب ةقطنم يف ةبرجتلا ترهظأ دقو
 ،ماعلا شاقنلا يف لفطلا ةيامح عيضاوم لاخدإ يف اًمهم اًرود بعلت نأ
 ةيندبلا ةبوقعلا ىلع ضورفملا رظحلا لوح تامولعم كلذ يف امب
 نع ةيمالعإلا ريراقتلا تدعاس ،نادلبلا ضعب يف .ةيباجيإلا ةيبرتلاو
 ماعلا طغضلا ةسرامم يف تاسسؤملا يف لفطلا قوقح دض تاكاهتنالا
 .لافطألا ةمالس نامضل اهتايلوؤسمب ءافولل ةلودلا تالاكو ىلع

 ىلإ ىعست يتلا كلتلو رظحلا نسل ططخت يتلا لودلل يغبنيو
 ةيلاعفب قيسنتلاب اهتالاكو مايق لفكت نأ لاعف رظح ذيفنت
 ىوتسم عفر يف دعاسي نأ نكمي اذهو .نيمعادلا نييفحصلا عم
 ضرغلا نأ ىلع ديكأتلاو ،رظحلا نع لافطألاو نيدلاولا غالبإو ةيضقلا
 تاظحللا ديدحت مهملا نم .يباقع سيلو يميلعت وه رظحلا اذه نم
 نييفحصلا ءاقبإو ،روهمجلا هابتنا بذجت يتلا ةيساسألا صصقلاو
 لوح ثاحبأبو ،نوناقلا نع ةقيقدلا تامولعملا ىلع مئاد عالطا ىلع
 ةيباجيإلا ةليدبلا بيلاسألا ىلعو يندبلا باقعلل ةيبلسلا راثآلا
 يتلا مالعإلا لئاسوو نييفحصلا كارشإ اًضيأ مهملا نمو .بيدأتلل
 ،اهيلإ لوصولا بعصي يتلا تاعومجملا نيب ةريبك ةيبعشب ىظحت
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 ةقيقدلا تامولعملا ريفوت مدع نامضلو ،تايلقألا كلذ يف امب
 .ةصاخلا مهتاجايتحال اًقفو اهصيصخت اًضيأ متي لب ،بسحف

 ىلع ،ماعلا شاقنلل ةصنم اًضيأ رفوت نأ مالعإلا لئاسول نكمي امك
 نكمي ثيح ةيسايسلاو ةيعامتجالا تاشقانملا يف لاثملا ليبس
 ةيضقلا ةشقانم نينطاوملاو نيسرامملاو نييميداكألاو نييسايسلل
 .عوضوملا اذه يف نينطاوملا كارشإل ةيوق ةادأ نوكي نأ نكمي اذه .اًعم

 لئاسو لالخ نم اهميخضتو مهئارآو لافطألا تاوصأ عامس اًضيأ نكميو
 بابشلاو لافطألا نم رمتسملا ماهسإلل لكايه عضو يغبنيو .مالعإلا
 براجت فَلتخم ليثمت نامضل ةعونتم تاردقبو ةعونتم تايفلخ نم
 مالعإلا لئاسو جاتنإ يف طشن رود بعل لافطألل نكمي .ةلوفطلا
 نوكت نأ نامض يف دعاست نأ نكمي يتلاو ،مهب ةصاخلا لئاسرلاو
  .ةقدو ىنعم تاذ مهتمهاسم

 ةيامحو ةيقالخألا ريراقتلل رابتعالا ءاليإ بجي ،تاقوألا عيمج يف
 ،مالعإلا لئاسو يف يندبلا باقعلا ةشقانم دنع ةيصوصخلاو تانايبلا
.نيينهملاو لافطألا ةيوه ةيامحل ةصاخو

 تاعمتجملا عم لمعلا 4.1.3

  ناميإلا ىلع ةمئاقلا تامظنملاو

 ءاكذإو ميلعتلل اًصرف عمتجملا تاكبش عم طباورلا رفوت نأ نكمي
 ءامعزلاو يلحملا عمتجملا ةداقو نيدلاولا معد تاعامجل نكمي .يعولا
 ةيلحملا مهتاعمتجم معد يف اًيسيئر اًرود اوبعلي نأ نيينيدلا
 يف ةيكارشإو ةيباجيإ رثكأ بيلاسأ ىلإ يندبلا باقعلا نم لاقتنالل
 عم لمعلل عمتجملا يف مهعقوم مادختسا مهنكمي .لافطألا ةيبرت
 نوكت دق يتلا تاسرامملاو فقاوملا ليوحت يف ةدعاسملل نيرخآلا
 يف اًماه اًرود اوبعلي نأ اًضيأ مهنكمي .ديلاقتلاو ةفاقثلا يف ةرذجتم
.نوناقلا حالصإ رثأ مييقت

 ىلع طاشنب ةينيدلا تامظنملاو تاعامجلا نم ةديازتم دادعأ لمعت
 كلذ يف امب ،لافطألا ةيبرت يف فنعلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلا
 ةسدقملا مهميلاعتو مهصوصن نومدختسي نيذلا كئلوأ يدحت
 فنعاللاو مالسلاو ةاواسملاو ةقفشلل ةيساسألا ميقلا نإ .اهريربتل
 وهو- وتويك نالعإ عضو مت .ةيسيئرلا ةيملاعلا نايدألا عيمج يف ةماع
 ءامعزلا لبِق نم -لافطألا دض فنعلا ةهجاومل نايدألا ددعتم مازتلا
 نم نايدألل ةيملاعلا ةيعمجلا يف دمتعاو نايدألا عيمج نم نيينيدلا
 فنعلا لاكشأ عيمج رظح ىلإ تاموكحلا وعديو 2006.31 ماع يف مالسلا لجأ
 .يندبلا باقعلا كلذ يف امب ،اهيلع ءاضقلاو لافطألا دض

 مهسي نأ نكمي يندبلا باقعلا ءاهنإل ينيدلا معدلا ىلع ءانبلا نإ
 نم .لزنملا يف يندبلا باقعلا ىلع رظحلا ذيفنت يف اًماه اًماهسإ
 ،ةيعوت ةلمح يأ يف ءاكرشك نيمعادلا نيينيدلا ءامعزلا كارشإ مهملا
 ةصاخلا ةينيدلا مهديلاقت راطإ يف جهانملا لضفأ لوح مهعم رواشتلاو
 حنملاو ةدايقلاو لصاوتلا يف مهتاراهمو مهذوفن ريخستل صرف داجيإو
 عم نولمعي نيذلا كئلوأ معدل تاهيجوتلا رفاوتت امك .ةيساردلا
 لجأ نم ،نايدألا ةددعتم تاعمجتلا يف وأ ،اهلخادو ةينيدلا تاعمتجملا
 32.هئاغلإو لافطألل يندبلا باقعلا رظح

 نيحضاولا بيردتلاو هيجوتلا 4.1.4

 لافطأللو عم نولمعي نيذلا كئلوأل

 نم هريغ وأ فنعلا مادختسا نم نيدلاولا عنم - هفده رظحلا ققحي يكلو
 سيلو ،فيقثتلاو معدلا لالخ نم ةنيهملا وأ ةيساقلا ةبوقعلا بورض
 يغبنيو .نيحضاو داشرإو هيجوت ىلإ ةجاح كانه -تالخدتلاو ،ةبوقعلا
 هذيفنت ةيفيكو ،رظحلا نم ضرغلا نأشب بيردتلاو ةروشملا ميدقت
 نيينهملاو نيلوؤسملا عيمجل ،لفطلل ىلضفلا حلاصملا ققحي امب
:كلذ لمشيو .مهلجأ نمو رسألاو لافطألا عم نولمعي نيذلا

 • تاسايسلا عانُص

 https://www.unicef.org/violencestudy/pdf/Final%20Declaration%20VAC-28%20Aug-Kyoto.pdfرظنا 31
 /https://endcorporalpunishment.org وأ /http://churchesfornon-violence.orgرظنا 32

 • ةيعامتجالا ةياعرلاو ميلعتلاو ةحصلا يفظوم

ءاضقلاو ىوعدلا ةماقإ تاطلسو ةطرشلا  •

 ذيفنت يف اهرود ديدحت عم ،ةعومجم لكل ةددحم تاداشرإ ءاطعإ بجي
 قحو ،رظحلا نم ضرغلا ىلع هيجوتلا زكري نأ بجي .لزنملا يف رظحلا
 تالخدتلاو تاباجتسالا ىلع زيكرتلاو ،ةيواستملا ةيامحلا يف لفطلا
 لفطلل لصف يأ نأ ىلع ديكأتلاو ،ةجاتحملا رسألا معدل ةيباجيإلا
 ربتعي امدنع طقف هقيبطت متي ،اًريخأ اًءارجإ نوكي نأ بجي هيدلاو نع
 .ةيئاضقلا ةعجارملل عضخيو ىلضفلا لفطلا حلاصمل اًيرورض

 ةلاحإلاو غالبإلا ةدايز 4.2

 قلقلاب تالئاعلاو لافطألا عم نولماعلا نوينهملا رعشي ام اًريثكو
 باقعلا تالاح نع نوغلبي امدنع مهئالمع ةقث نودقفي دق مهنأ نم
 ةيفاضإ اًطوغض ببسي دق كلذ نأ وأ ،ةددحملا وأ اهب هبتشملا يندبلا
 دارفأو مهسفنأ لافطألل نكمي امك .اًبعص اًعضو لعفلاب هجاوت ةلئاعل
 نع غالبإلا يف نيددرتم اونوكي نأ (ناريجلا لثم) روهمجلا دارفأو ةرسألا
 رطخ وأ ،ةفورعملا ريغ تاءارجإلا نم فوخلا ببسب ةيندبلا ةبوقعلا
 نع نيغِّلبُمك مهيلإ رظنلا وأ ،نيدلاولا ميرجت وأ يرسألا لاصفنالا
 يمدقمو نيدلاولا عنمت نأ فواخملا هذه ضعبل نكمي امك .تافلاخملا
 ،مهكولس رييغت ىلع ةدعاسملا بلطو ثدحتلا نم مهسفنأ ةياعرلا
 ةمصولا تحبصأو ،يندبلا باقعلا اهيف رظحي يتلا نادلبلا يف ةصاخو
 .همادختساب ةطبترم ةيعامتجالا

 لماوعلا نم اًددع اينوتسإ يف مهتراشتسا تمت نيذلا بابشلا فصو
 يف يندبلا باقعلا نع غالبإلا نم لافطألا عنمت نأ نكمي يتلا
:لزنملا

 •  ةجرد لافطألا لبقي ام اًبلاغ .مهتالئاع نع مهلصف نم فوخلا
 ،ببسلا اذهلو .مهتالئاع نع مهلصف رطخ نم رثكأ فنعلا نم ةنيعم
 يئاصخألا وأ نيسردملا وأ ءاقدصألا دحأ لافطألا ضعب ربخي ال
 ال ،نايحألا ضعب يف .لزنملا يف فنعلا نوهجاوي امدنع يعامتجالا
 ال مهنأل ،اًفينع نيدلاولا دحأ نوكي امدنع رخآلا دلاولا لافطألا ربخي
.مهتبقاعم نوديري

 •  ةبوعص بابشلا دجي نأ نكمي .مهبراجت لوح ةيرس دوجو مدع نم فوخلا
 نييصاصتخالا وأ نييعامتجالا نيلماعلاو نيملعملاب ةقثلا يف
 ةيرس ىلع اوظفاحي الأ نوشخي مهنأل ،ةسردملا يف نييسفنلا
 .مهبراجت

 ةحوتفملا ةشقانملا عنمي يندبلا باقعلاب طبترملا راعلا نإ •
 ،لجخلاب لافطألا رعشي ام اًبلاغ .مهيلع اهريثأتو لافطألا براجتل
 كولسل اًضيأ نكلو يندبلا باقعلل اياحض مهنوكل طقف سيل
 ىلع وأ مهيلع سكعني هنأ أًطخ اورعشي نأ نكمي فيكو ،مهيدلاو
 .مهتالئاع

 ىلع مهعيجشت يغبنيو ،أطخ مهل مهيدلاو برض نأ لافطألا ملعي نأ بجي
 نم سيل هنأ اوملعي نأ بجي .ةدعاسملا بلطو ،ةقثب كلذ نع ثدحتلا
 مهيدلاو معدل ةرفوتم تامدخ كانه نأو ،رارسألا ىلع ظافحلا مهتيلوؤسم
 .هيدلاو ةبقاعم وأ هترسأ نع لفطلا لصف بلطتت ال دق يتلاو

 اًضيأ نومزلم مهنكل ،ةيرسلا دعاوقب نولوؤسملاو نوينهملا ديقتيو
 تامازتلا كانه ،نادلبلا نم ديدعلا يفو ،فنعلا نم لفطلا ةيامحب
 نيلوؤسملا ىلع نيعتي .ةيرسلا نع لزانتلاو ريراقتلا ميدقتب
 اوغلبي نأو لفطلا اذه هاجت ةيفافشلاب نيملم اونوكي نأ نيينهملاو
 امب ،اهتكراشمب اوماق تامولعم ىلع اًءانب نوفرصتيس فيك لفطلا
 .لفطلل ىلضفلا حلاصملا ققحي

 عيجشت ىلع تدعاس يتلا لماوعلا لمشت ،قيطلبلا رحب ةقطنم يفو
 ،ةددحملا وأ اهب هبتشملا يندبلا باقعلا تالاح ةلاحإو غالبإلا ةدايزو
 .ةيناجملا ةينطولا ةدعاسملا طوطخ رفاوتو يمازلإلا غالبإلا
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ـب هابتشالا نع يمازلإلا غالبإلا 4.2.1

فنعلا تالاح

 وأ لافطألا دض ةفورعملا فنعلا تالاح نع يمازلإلا غالبإلا فدهيو
 يتلا ىذألا تالاح ىلع اًركبم فرعتلا نم نيكمتلا ىلإ اهيف هبتشملا
 ةصتخملا تاطلسلا رظن تفل نكمي ال يتلاو لافطألا اهل ضرعتي
 ززعي هنأ امك .اهيلإ لفطلا ةيامحل لخدتلا ىلع ةردقلا اهيدل يتلا
 نم لافطألا ةيامحو ةياعرل نيغلابلا عيمج ىلع يقالخألا مازتلالا
 لقأو لفطلا ىلع اًزيكرت رثكأ ةفاقث قلخ ىلع دعاسيو ىذألاو ءاذيإلا
.لافطألا دض فنعلاو ةلماعملا ءوسل اًحماست

 وأ رارق ذاختا درفلا نطاوملل قحي الو ؛كوكشلا ىلإ ةداع ريراقتلا دنتست
 نويئاصخألا .اهذاختا بجي يتلا ريبادتلا وأ ،ةلكشملا ةعيبط لوح مكح
 ذاختا لجأ نم ةلاحلا مييقتو ةلدألا عمجب نوصتخم نويعامتجالا
 نم .لفطلل ىلضفلا حلاصملا عم قفتي امب ،ةبسانملا تارارقلا
 ضرف ىلإ اًيئاقلت يدؤي ال راطخإلا نأ نيينعملا لك كردي نأ مهملا
 لكشب ماظنلا لمع نامضل ةيرورض ةوطخ هنكلو ،ةلئاعلا ىلع تابوقع
.لاعفو حيحص

ةلثمأ

 فلتخم لبِق نم يمازلإلا غالبإلل ةفلتخم جهانم ذاختا مت دقو
 وأ ،نيينهملاو نيلوؤسملل غالبإلا تامازتلا ضرف نكمي .نادلبلا
 رطاخملا نم ةفلتخم تايوتسم ىلع قبطنت دقو ،نينطاوملا عيمجل
 لفطلا ةيامح نوناق مزلُي ،لاثملا ليبس ىلعف .لافطألا ىلع راطخألاو
 دوجوب مهملع دنع تاطلسلا غالبإب نينطاوملا عيمج اينوتسإ يف
 كانهو اًداح هتحص وأ لفطلا ةايح ىلع رطخلا نوكي امدنع) "رطخ يف" لفط
 لفط وأ (اًسوملم اًديدهت هجاوي لفطلا نأب داقتعالل ةلوقعم بابسأ
 يتلا تالاحلا عيمج عسوأ قاطن ىلع لمشي اذهو) "ةدعاسم ىلإ ةجاحب"
 .(رطخلل ةضرعم هروطتو ههافرو لفطلا ةمالس اهيف نوكت

 اًجهن لثمت يتلا ،ةيعامتجالا تامدخلا ىلإ ريراقت ميدقت نكميو
 يف .ةفلتخم قرطب كلذ لودلا تمظن دقو ،ةطرشلا ىلإ وأ ،ةوطخلل ىندأ
 يتلا ،ةيعامتجالا تامدخلا ىلإ ريراقتلا ميدقت متي ام ةداع ،ديوسلا
 ةطرشلا غالبإ بجي ناك اذإ ام رارق ذاختاو ةيضقلا يف قيقحتلاب موقت
 متي ،اًحاتم كلذ ناك امثيح .نوناقلا ذافنإ لجأ نم ال مأ ةيضقلاب
 تاصصختلا ددعتم قيرف لبِق نم لافطألا رود يف رارقلا اذه ذاختا
 اوررقي نأ نييعامتجالا نيلماعلا ىلع بجي ،اينوتسإ يف .تالاكولاو
 قيقحت حتف بجي ناك اذإ ام ريرقت يقلت نم مايأ ةرشع نوضغ يف
 .يعامتجا

 اهيف نوكي يتلا تالاحلا يف ضرفُت ال وأ تاءازجلا ضرفُت دق ،اًريخأو
 ،ةجاتحملا رسألل تامدخلا ميدقت ريياعم معد لجأ نم .غالبإلا مدع
 ال نيذلا نيينهملاو نيلوؤسملا ىلع تابوقعلا قيبطتب ىصوي
 تابوقعلا قبطنت ال دق .مهب ةصاخلا غالبإلا تامازتلال نولثتمي
 .اينوتسإ يف لاحلا وه امك ،لاثتمالا نع نوزجعي نيذلا نينطاوملا ىلع

 ةقلعتملا تاراطخإلا نم ٪40 يلاوح ناك ،2017 ماع يف اينوتسإ يف
 لبَِق نم اهؤارجإ مت دق رطخلل نيضرعملا وأ نيجاتحملا لافطألاب
 نييئاصخألا وأ ةطرشلا طابض لثم ،نيينهملاو نيلوؤسملا
 اًضيأ اوغلبأ ناريجلا نأ مغر ،لافطألا ةضور يف نيلماعلا وأ نييعامتجالا
33.لافطألا ةلماعم ءوس لوح كوكش نع

33  Eve Liblik, Social Insurance Board, National Consultation Estonia, Narva, 16 November 2017.
34 Social Policy Evaluation and Research Unit (Superu), What is known about the effectiveness of social sector freephone helplines? Rapid evidence-based literature review, February 2018.

 ةدافتسُملا سوردلا

 ةلودلا تالاكو هابتنا بذج يف اًلاعف اًرود يمازلإلا غالبإلا تبثأ
 نم ديدعلا تظحال دقو .تالاحلا نم ديزم ىلإ تامدخلا يمدقمو
 ددع يلاتلابو ،ريراقتلا ددع هبجومب عفتري اًهاجتا نادلبلا
 مث ،غالبإلا تامازتلا لاخدإ دعب ىلوألا تاونسلا يف ،تالاحلا
 بسانم لكشب دادعإلاو طيطختلا مهملا نم كلذل .اًقحال عجارتي
 تامدخلا ميدقت زيزعت لجأ نم غالبإلا ميدقت تامازتلا لاخدإل
 ةينازيملا صيصخت كلذ لمشيو .ةدراولا ريراقتلل تاباجتسالاو
 .بيردتلا ريفوتو نيينهملاو نيصتخملا نيفظوملا نييعتو

 ةينطولا ةدعاسملا طوطخ 4.2.2

 ريفوتل ةيعامتجالا تامدخلا ميدقت يف ةدعاسملا طوطخ جمد نكمي
 رومألا ءايلوأو لافطألل لوصولا ةلهسو ةيناجم ىلوأ لاصتا ةطقن
 تالاحب قلعتي اميف ةدعاسملا نوسمتلي نمم مهريغو نيينهملاو
 ةمدخ رفوت اهنإ .لزنملا يف فنعلا لامعأ نم اهريغو ةيندبلا ةبوقعلا
 .ةلاحإلاو هيجوتلاو معدلاو تامولعملا مدقت ام ةداع ةيرس

 لوصولا نكمي .قاطنلا ةعساو ةيناجملا ةينطولا ةدعاسملا طوطخ دئاوف
 لمحت ىلع ةردقلاو ةيفارغجلا ةيطغتلا ثيح نم عساو قاطن ىلع اهيلإ
 لوصولا رفوت اهنإ .لوصولل زجاحك لاملا ةلازإ متي ثيح ،فيلاكتلا
 ةصاخو ،معدلاو حئاصنلاو ةقيقدلا تامولعملا ىلإ يروفلاو حيرملا
 ضعب يف ةيوهلا ةلوهجمو ،ةيرسو ةيئاضق ريغ اهنأو ،24/7 تامدخل
 ،ىرخأ تامدخل ةباوبك اًضيأ لمعت نأ نكمي اهنأ ،كلذ نم مهألاو .تالاحلا
 .ئراوطلا تالاح يف معدلاو ةحصلاو تاراشتسالا كلذ يف امب

 نأو اًيفاقث ةبسانمو ةمئالم تامولعم ةدعاسملا طوطخ رفوت نأ يغبني
 رابكلاو لافطألل صاخ مامتها ءاليإ لالخ نم يواستملا لوصولا ززعت
 34.ةصاخلا تاجايتحالا يوذو ءافعضلا

 ةدافتسُملا سوردلا

 •  نوري يتلاو اهب نوقثي يتلا تامدخلا نيدلاولاو لافطألا مدختسي
.مهل ةبسنلاب ىزغم تاذ اهنأ

 •  ضفخنم اًلوصو هيلإ لوصولا لهسي يذلا ينطولا ةدعاسملا طخ رفوي
 لافطألل ىواكشلا ميدقت ةيلآو ةروشملاو تامولعملا ىلإ ةبتعلا
 ماظنلا يف ةدعاسملا طخل لاعفلا جمدلا نإ .نيينهملاو نيدلاولاو
.لافطألا ةيامح ةدايز ىلع يلاتلاب دعاسي لفطلا ةيامحل ينطولا

 •  بسانملا فيظوتلا كلذ يف امب ،ةياغلل مهم ةدوجلا نامض
 مييقتو ةبقارمو ،نيعوطتملاو نيفظوملا ىلع فارشإلاو بيردتلاو
 .ةمدخلا

 •  نم فوخ نود غالبإلا عيجشت ىلع ةيوهلا ءافخإ دعاسي نأ نكمي
 نأ اينوتسإ يف لفطلا ةدعاسم طخ دجو .تايعادتلا وأ مصولا وأ جارحإلا
 ةداع نوبغري ال -لافطألا دض فنعلا اودهش نيذلا ناريجلا وأ- لافطألا
 ةدعاسملا طخ وفظوم موقيس ،ةداحلا تالاحلا يف .مهئامسأ ركذ يف
 .روفلا ىلع لزنملا ىلإ نوبهذي دق نيذلا ةطرشلا غالبإب

 •  تامولعملاو ةروشملا ىلع لوصحلل ةدعاسملا طوطخ مادختسا نكمي
 ديوسلا نم ةثيدحلا ثاحبألا تدجو .فنعلا نع غالبإلا نم رثكأ
 نم طقف ٪1.6 نإف ،اًريثك ةدعاسملا طخ مادختسا نم مغرلا ىلع هنأ
 طخ لالخ نم ةءاسإلا نع نوغلبي مهتلماعم تئيسأ نيذلا لافطألا
 ىلإ عئاش لكشب مادختسالا ةءاسإ نع غالبإلا متي) لوهجم ةدعاسم
.(تخألا وأ خألا هعبتي ،قيدص

 •  مدختسملا تاجايتحا ةبكاوم نم ةدعاسملا طوطخ ديفتست فوس
 متي كلذل .تاجايتحالا كلت ةيبلتل رايتخالا ريفوت يف عادبإلاو
 تامدخ عسوتت ثيح ،عسوأ ىنعمب "ةدعاسملا طخ" حلطصم مادختسا
 ةكبش كلذ يف امب ،ىرخأ تاصنم نم ةدافتسالل ةدعاسملا فتاه طخ
 .صنلاو ينورتكلإلا ديربلاو تنرتنإلا
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 ةمدخلا ميمصت يف لافطألا كارشإ 5.1

 قلقلل ةريثملا تالاحلل تاباجتسالاو

 عامتسالا يف لفطلا قح ىلع لفطلا قوقح ةيقافتا نم 12 ةداملا صنت
 ءارآلا كلت ىطعُت نأو مهئارآ نع ريبعتلا يف قحلا لافطألل حيتي .هيلإ
 رثؤت يتلا اياضقلا ةفاك يف جضنلاو نسلل ًاقفو بجاولا رابتعالا
 يهو ةيقافتالل ةيهيجوتلا ئدابملا نم ةدحاو 12 ةداملا ربتعت .مهيلع
 لافطألا نأب فرتعت .ىرخألا قوقحلا عيمج لامعإو ريسفتل ةيساسأ
 ةكراشملا نم لك ىلع قبطنتو مهتاربخو مهتايح يف ءاربخلا مه
 رثؤت يتلا ةيرادإلاو ةيئاضقلا تاءارجإلاو ةيسايسلاو ةيعامتجالا
 يعارت يتلا تالباقملاو لصاوتلا ةريخألا هذه بلطتتس .لفطلا ىلع
 ةقيدص ةئيب ةئيهت كلذ يف امب ،لفطلاب ةصاخلا تارابتعالا
.لفطلل

 ميدقت لافطألل نكمي ،ةيسايسلاو ةيعامتجالا مهتكراشم ثيح نم
 يف فنعلا تالاحل ةباجتسالاو تامدخلا ميمصت يف ةميق تامهاسم
 كلذو ،ةيانعب ةقيرطلا هذهب لافطألا كارشإ ةيلمع دادعإ بجي .لزنملا
 لافطألل قرطلا لضفأ رايتخاو ةيامحلا تامازتلاب ءافولا نامضل
 ىلع ةردقلاو جضنلا نم ةفلتخم تايوتسمبو رامعألا فلتخم نم
 وأ نفلا وأ اماردلا مادختسا تارايخلا نمضتت دق .مهسفنأ نع ريبعتلا
 .ةيمقرلا صصقلا درس وأ ةريصق مالفأ جاتنإ وأ مسرلا

 لاثم

 نوثّدحتملا" ىمست ةقيرطب ديوسلا يف لافطألل ملاظملا نيمأ لمعي
 فقاوم يف لافطألا عم ةيعامج تاشقانمو تالباقم ءارجإب 35"راغصلا
 لافطألل ملاظملا نيمأ ماق .فنعلا عوضوم كلذ يف امب ،ةفلتخم
 نواعتلاب Koll på Soc"36" لافطألل مئالملا بيولا عقوم ريوطتب اًضيأ
 ةيفيكو ،مهقوقح نع لفطلل ةقيدص تامولعم رفوي يذلاو ،لافطألا عم

 /https://www.barnombudsmannen.se/young-speakers/om-unga-direktرظنا 35
 /https://kollpasoc.seرظنا 36
37 Non-Violent Childhoods: Moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region, National Consultation in Sweden, 8-10 May 2017, pp.22-24; Non-Violent Childhoods: Moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region, Report of the National Consultation in 
Estonia, 15-17 November 2017. 

 تاذ نيناوقلاو ةيعامتجالا تامدخلا رودو ،ةيعامتجالا تامدخلاب لاصتالا
 .ةيندبلا ةبوقعلل ينوناقلا رظحلا كلذ يف امب ،ةلصلا

37 قيطلبلا رحب ةقطنم يف بابشلاو لافطألا نم تايصوت

 •  عنم لوح ةديجلا تامولعملا نم ديزم ىلع لوصحلا لافطألا ديري
 نوكتس .رمألا مزل اذإ ةدعاسملا ىلع لوصحلا ناكمو مهقوقحو فنعلا
 نم ةبيرقلا ةصصخملا تاحاسملاو ةيلعافتلا ةينورتكلإلا عقاوملا
 ةديفم مهتاقوأ لافطألا اهيف يضقي يتلا ىرخألا نكامألاو سرادملا
.ضرغلا اذهل

 •  رثكأ نيينهملا نم مهريغو نويعامتجالا نويئاصخألا نوكي نأ بجي
 نوضرعتي مهنأ نودقتعي نيذلا لافطألا عم اولماعتي نأو اًطاشن
.ثدحتلا ىلع لافطألا ةدعاسمل ،لزنملا يف فنعلل

 •  يئاصخألا عم لصاوتلا ىلع نيرداق اونوكي نأ ذيمالتلا دوي
 ليلقت يف كلذ دعاسي دق .تقو يأ يفو مهتيوه فشك نود يعامتجالا
 نع ثيدحلا هثدحي دق يذلا ريثأتلا نأشب نيقيلا مدعو قلقلا
 .مهرسأ ىلع لزنملا يف فنعلا

 •  عنص تايلمع يف ةيجهنمو ةيلاعف رثكأ لكشب لافطألا كارشإ بجي
 .مهيلع رثؤت يتلا رارقلا

 •  لصاوتلاو لافطألا دض فنعلاب ةقلعتملا عيضاوملا جاردإ يغبني
 عيمجل ةمدخلا ءانثأ يميداكألا بيردتلا يف لافطألا عم لاعفلا
 نييئاصخألا كلذ يف امب ،رسألاو لافطألا عم نيلماعلا نيينهملا
.نييسفنلا ءابطألاو نيسردملاو نييعامتجالا

 •  نع ثيدحلا يف ةيراهنلا ةياعرلا وفظومو نوملعملا أدبي نأ بجي
 ةناضحلا رود يف ةياغلل ةركبم نس نم لافطألا عم ةيندبلا ةبوقعلا
.ةيئادتبالا سرادملاو لافطألا ضايرو

 •  لاكشأب فنعلل اوضرعت نيذلا لافطألل ةيعامج جمارب ريفوت بجي

05

 امدنع .لفطلا ةيامح ماظنل ةيساسألا فادهألا نم لاصفنالا عنمو ةرسألا ةدحو ىلع ظافحلا دعي
 قيرط نع ىلضفلا لفطلا حلاصم ةمدخ بلاغلا يف متي ،لزنملا يف يندبلا باقعلا دصر متي
 .لفطلا ةياعر ىلع ةرسألا ةردق زيزعت وأ ةداعتساو مهكولس رييغتل نيدلاولا معدت يتلا تاباجتسالا
 مييقت بجي ،غلاب ىذأل ضرعتلا نود هترسأ لخاد لفطلا ءاقب اهيف نكمي ال يتلا تالاحلا يف
 ىلضفلا حلاصملا ددحتت نأ بجي .يِلَّوأ رابتعاك رابتعالا نيعب اهذخأو ىلضفلا لفطلا ةحلصم
.لفطلل ةصاخلا فورظلا ةاعارم عم ،ةدح ىلع ةلاح لك ساسأ ىلع لفطلل

 ةبوقعلا تالاحل ةباجتسالا
  ةيندبلا
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 لافطأ تاعومجم يف تقولا ءاضق ىلع نوداتعم لافطألا نأل ،ةفلتخم
 عم ةطشنأب مايقلا يف ةحارلاب لافطألا نم ريثكلا رعشيو ةفلتخم
.نيرخآ لافطأ

 ةيباجيإلا تالخدتلا 5.2

 رسألا معدل

 عنم وه ةرسألا لخاد لافطألل يندبلا باقعلا رظح نم يساسألا ضرغلا نإ
 ةيبرت زيزعتو تاسرامملاو فقاوملا رييغت لالخ نم لافطألا دض فنعلا
 فارتعالا متيو مهيدلاو ىلع لافطألا دمتعي .فنعلا نم ةيلاخ لفطلل
 بجي ،اذل .مههافرو لافطألا ومنل ةيعيبطلا ةئيبلا اهرابتعاب ةرسألاب
 يأل ةيساسأ اًفادهأ لاصفنالا عنمو ةرسألا ةدحو ىلع ظافحلا نوكي نأ
 .(9 ةداملا) لفطلا قوقح ةيقافتا ىلع زكتري ،لفطلا ةيامحل ماظن

 ةمدخ بلاغلا يف متي ،لزنملا يف يندبلا باقعلا دصر متي امدنع
 نيدلاولا معدت يتلا تاباجتسالا قيرط نع ىلضفلا لفطلا حلاصم
 متي .لفطلا ةياعر ىلع ةرسألا ةردق زيزعت وأ ةداعتساو مهكولس رييغتل
 لفطلا ةحصو ةمالس اهيف نوكت يتلا تالاحلا يف طقف ءانثتسالا
  .لفطلا ةيامحل اًيرورض لاصفنالا نوكيو رطخ يف

ةلثمأ

 ةددعتم تاباجتسالاو ةلماكتملا تامدخلا نم ددع ذيفنت مت
 لوح روحمتت يتلاو ،لزنملا يف ةيندبلا ةبوقعلا تالاحل تاصصختلا
 ىلع ةلثمألا نم .نادلبلا نم اهريغو قيطلبلا رحب ةقطنم يف ،لفطلا
 ةددعتم تالخدتلا ىلع دمتعي يذلا سوهانراب جذومن ةحجانلا تالخدتلا
 ةمئالم ةئيب يف اهميظنت متي يتلا تالاكولا نيبو تاصصختلا
 لفطلل يبطلا مييقتلاو ةيعرشلا ةيئانجلا ةلباقملا دعت .لافطألل
 .سوهانراب جذومنل ةيزكرملا تانوكملا نم

 اًراطإ ةيلئاعلا ةعومجملا تارمتؤم ةقيرط رفوت ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 معدب ةرسألا دارفأ عيمج طاشنب كرشتو تاعازنلا لحو مييقتل اًمظنم
 ديدحت ىلع ةرسألا دارفأ بيردتب ةقيرطلا هذه موقت .ةماعلا تامدخلا نم
.اهلحل ةيلوؤسملا لمحتو مهلكاشمل لولح

لفطلا لوح روحمتت يتلا تامدخلا 5.3

 فيكو "لفطلا لوح روحمتملا" جهنلا هينعي امل دحاو فيرعت دجوي ال
 عاطقو ةيعامتجالا تامدخلا يف ةيلمعلا ةيحانلا نم هقيقحت نكمي
 لفطلا عضو نأ ةبرجتلا رهظُت ،كلذ عمو .تالاجملا نم اهريغو ميلعتلا
 لازت ال ،مويلا .ةيلقعلا يف اًيرذج اًرييغت بلطتي ةطشنألا زكرم يف
 ريبك لكشب زكرتت ةيبوروألا لودلا نم ديدعلا يف تامدخلاو ةمظنألا
 38.نيغلابلا لوح

 عيطت نأ وأ لفطلا عم اًرضاح نوكت نأ ينعي ال لفطلا ىلع زيكرتلا نإ
 ىلضفلا حلاصملا هيف نوكت يذلا جهنلا فصي لب .لفطلل ةبغر لك
.تارارقلا بلص يف هئارآو لفطلا قوقحو

 زكري لاعف جهن عابتا تانامضلاو ةديجلا تاسرامملا راطإ معدي نأ نكمي
 زكري جهنل اًيساسأ اًرمأ ةلاح لكل يدرفلا رظنلا ربتعي .لفطلا ىلع
 مارتحالاو ،لفطلا عم فقوملا ةشقانم يغبني ،ماع لكشب .لفطلا ىلع
 نكمتي ىتح لفطلا هقرغتسي يذلا تقولاو ،هتاجايتحاو هئارآل بجاولا
 نأ يرورضلا نم .هيلإ جاتحي يذلا معدلا هحنمو ،هئارآ نع ريبعتلا نم
 ثدحتس يتلا تاوطخلا فرعيو عمسُي هنأ رعشيو ثدحي ام لفطلا مهفي
 بلطتي لفطلا ىلع زكرت ةقيرطب فرصتلا نإ .ةيلمعلا هذهل ةجيتن
 تالاحلا يف رظنلاو اهيلإ لوصولا لهسي تاشقانمو راوح ءارجإ يلاتلاب
  .ةيدرفلا تاجايتحالاو

38  Dana Narvaiša, Cēsis New School, Centre Dardedze Annual International Conference, 10 October 2017.
39 General Assembly resolution 64/142, annex.
40  UN Committee on the Rights of the Child, General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1)، 47ةرقفلا. 
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 فنعلا عنمو ةيصخشلا تانايبلا

 ،اًمامت ةهباشتم تانايب ةيامح نيناوق ابوروأ يف نادلبلا عيمج ىدل
 تانايب دعاوق تروط قيطلبلا رحب ةقطنم يف نادلبلا ضعب نكل
 ليهست يف ةلاعف تناك يتلاو ،ةيعامتجالا تامدخلل ةدحوم ةينطو
 ةضرعملا رسألاو لافطألاب ةقلعتملا تامولعملا ىلإ يروفلا لوصولا
 امدنع ةمدخلا ةيرارمتسا ةدحوملا تانايبلا ةدعاق حيتت .فنعلا رطخل
 ةيعامتجالا تامدخلل نكمي ثيح ،تايدلبلا نيب تالئاعلا لقتنت
 لاصتا ىلع قباسلا يف تناك يتلا ةرسألا اياضق تافلم ىلإ لوصولا
 تامدخلا ةعرسو ةيعون نم نسحي اذهو .ةفلتخم ةيدلب يف تامدخلاب
 ءارجإ ىلإ نوجاتحي ال نيدلاولاو لفطلا نأل لافطألل اًماه اًنامض رفويو
 عقوم لك يف ةمداص وأ ةبعص براجت درس ةداعإو ىرخأ ةرم مهعم تالباقم
 تامدخلا يمدقم ىلع فيلاكتلاو طوغضلا نم للقي هنأ امك .ديدج
.ةصاخلاو ةماعلا

 تابتعلا ديدحت 5.4

 رسألا ةدعاسمل ةيعامتجالا ةياعرلاو لفطلا ةيامح ةمظنأ ميمصت بجي
 ضعب يف .ىلضفلا لفطلا ةحلصم يف كلذ ناك امنيأ اًعم ءاقبلا ىلع
 ىذأل ضرعتي نأ نود هترسأ لخاد ىقبي نأ لفطلل نكمي ال ،تالاحلا
 دشأ هرابتعاب ةرسألا نع لفطلا لصف ىلإ رظنُي دق ،كلذ عمو .ديدش
 .لفطلا ةيامحل كلذ مت ول ىتح ،نيدلاولاو لفطلل ةبوقع

 ةيعمجلا اهيلع تقفاو يتلا 39لافطألل ةليدبلا ةياعرلا تاداشرإ فدهت
 ةليدب ةياعر يف لافطألا عضو مدع نامض ىلإ ةدحتملا ممألل ةماعلا
 فورظ لظ يف اهميدقت متي ،ةليدب ةياعر ميدقت ةلاح يفو ؛عاد نود
 لصف يغبني .ىلضفلا هحلاصمو لفطلا قوقحل بيجتست ةبسانم
 لقألا ريبادتلا تناك اذإ سيلو ،ريخأ ريبدتك هيدلاو نع طقف لفطلا
.لفطلا يمحت نأ نكمي اًلخدت

 رابتعاك رابتعالا نيعب اهذخأو ىلضفلا لفطلا حلاصم مييقت بجي
 فورظ ةاعارم عم ،ةدح ىلع ةلاح لك ساسأ ىلع اهديدحت بجيو يساسأ
 ةدحتملا ممألل ةعباتلا لفطلا قوقح ةنجل تددح .ةصاخلا لفطلا

40:رارق ذاختا يف امهعابتا بجي نيتزيمتم نيتوطخ

 •  ةلصلا تاذ رصانعلا ةفرعمل اذه - "ىلضفلا حلاصملا مييقت"
 اذه ءارجإ بجي .رارق ذاختا دنع ةيانعب اهريدقتو ةددحملا ةلاحلاب
 رارقلا عناص وأ ،تاصصختلا ددعتم قيرف ةطساوب مييقتلا
 .لفطلا ةكراشم بلطتيو ،اهيفظوم وأ هيفظومو

 •  عم ةيمسرلا ةيلمعلا فصي اذه - "ىلضفلا حلاصملا ديدحت"
 ىلضفلا لفطلا حلاصم ديدحت ىلإ فدهت ةمراص ةيئارجإ تانامض
 تانامضلا نمضي هنإ .ىلضفلا حلاصملا مييقت ساسأ ىلع
.قحلل حيحصلا قيبطتلاو ةينوناقلا

 لفطلا حلاصم مييقت دنع نابسحلا يف اهذخأ يغبني يتلا رصانعلا
41ىلضفلا

 •  عيمج قح ىلع لفطلا قوقح ةيقافتا نم 12 ةداملا صنت .لفطلا ءارآ
 نع ريبعتلا يف ،ءافعضلا وأ راغصلا لافطألا مهيف نمب ،لافطألا
 اًقفو بجاولا رابتعالا مهئارآ ءاطعإو ،مهيلع رثؤي رارق لك يف مهئارآ
 مهحلاصم ديدحت ىلع ريثأتلاب مهل حامسلل ،مهجضنو مهنسل
 .ىلضفلا

 •  ليملاو ،سنجلا ليبق نم صئاصخ لفطلا ةيوه لمشت .لفطلا ةيوه
 ،ةيفاقثلا ةيوهلاو ،تادقتعملاو نيدلاو ،يموقلا لصألاو ،يسنجلا
 نإف ،ةكرتشم ةيساسأ تاجاح بابشلاو لافطألل نأ عمو .ةيصخشلاو
 اهيف امب ،بناوجلا نم ةعومجم ىلع دمتعي تاجاحلا هذه نع ريبعتلا
.رارمتساب روطتت يتلا مهتاردق

 •  ،لاصفنالا تالاح يف .تاقالعلا ىلعو يرسألا طسولا ىلع ظافحلا
 كلذ نكمأ امثيح ،عضولا مييقت متي نأ نامض ةلودلا ىلع بجي
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 ةكراشملا يوذ نيينهملا نم تاصصختلا ددعتم قيرف لبِق نم
 ىلع رداق رخآ رايخ دجوي ال هنأ نمضي امب ، ةبسانملا ةيئاضقلا
 اًلصفنم لفط يأ نوكي نأ بجي .ىلضفلا لفطلا حلاصم قيقحت
 ءاقشألا) هتلئاعو هيدلاو عم تاقالعلاو طباورلا ىلع ظافحلا ىلع اًرداق
 نكي مل ام (ةيوق ةيصخش تاقالع مهعم ماقأ نمم مهريغو براقألاو
  .ىلضفلا لفطلا ةحلصم يف كلذ

 •  نأل ،عساو ىنعمب اذه قبطني .هتمالسو هتيامحو لفطلا ةياعر
 لفطلا "هافر" نامض لب ،ىذألا نم لفطلا ةيامح طقف سيل فدهلا
 ةيدسجلاو ةيداملا هتاجايتحا كلذ يف امب ،نيلماشلا هومنو
  .ةمالسلاو ةدوملا ىلإ جاتحي امك ،ةيساسألا ةيفطاعلاو ةيميلعتلاو

 •  ةيلقأ ةعومجم ىلإ ءامتنالا وأ ةقاعإلاب كلذ قلعتي دق .فعضلا ةلاح
 بجي .هباش ام وأ ةلماعم ءوس ةيحض وأ ءوجل بلاط وأ اًئجال هنوك وأ
.لفط لكل ةفلتخملا فعضلا تاجردو عاونأ ةاعارم

 •  ةيحصلا هتلاحو ةحصلا يف لفطلا قح دعي .ةحصلا يف لفطلا قح
 .ىلضفلا لفطلا ةحلصم مييقت يف اًيساسأ اًرمأ

 •  ميلعتلا ىلع لفطلا لوصح ىلإ اذه ريشي .ميلعتلا يف لفطلا قح
 ةركبملا ةلوفطلا ةلحرم يف ميلعتلا كلذ يف امب ،اًناجم ديجلا
.ةلصلا تاذ ةطشنألاو يمسرلا ريغ وأ يمسر اللا ميلعتلاو

 ةدافتسُملا سوردلا

 •  رصانعلا نم اًديج ةلصتم ةيلحم ةلاحإ ةيلآو غالبإلا تامازتلا دعت
 ىوتسملا ىلع لمعي لفطلا ةيامح ماظن لعجت يتلا ةيسيئرلا
 تامالعو كوكشلا يف قيقحتلا نامض يف دعاست نأ نكمي .يلحملا
 ريبادت ريفوت نع ةلوؤسملا ةصتخملا تاطلسلا لبِق نم فنعلا
 .ةبسانملا ةعباتملا

 •  امدنع ةيلاعف رثكأ تامدخلا نوكت ،يرسألا لاصفنالا تالاح يف
 ةيامحب قوثولا نكمي .مهمدخت نيذلا ناكسلا يف ةقثلا دِّلَوت
 نم رثكأ ةيعامتجالا تامدخلاو عمتجملا ىلإ ةدنتسملا لفطلا
 ،عمتجملا نم صاخشأ لبِق نم اهميدقت متي هنأل ةلودلا تامدخ
 ىلإ تامدخلا فدهت نأ يغبني ،ةقثلا قيقحتل ،ساسألا يف نكلو
 لماعتلا ةقيرط يف ةهازنلاو ةلءاسملاو ةيقوثوملاو ةيفافشلا نامض
.اهتعباتمو لزنملا يف فنعلا تالاح عم

 •  ماظن يف ةيمسرلاو ةيمسرلا ريغ ةلعافلا تاهجلا قسنت نأ مهملا نم
 نونواعتيس فيك حضاولا نم نوكي نأو لاعف لكشب لفطلا ةيامح
.ضعبلا مهضعب ىلإ اياضقلا نوليحيو
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ةفينع ريغ تالوفط

 ةبوقعلا رظح نوناقل لماكلا ذيفنتلا عيجشت وه فنعلا نم ةيلاخلا ةلوفطلا جمانرب نم فدهلا ّدعُي
 باحصأ هيف كرتشي يذلا ينواعتلا لمعلاو طيطختلا ربع قيطلبلا رحب ةقطنم يف لافطألل ةيندبلا
 ةيضوفملا هليومت يف كرتشتو قيطلبلا لود سلجم جمانربلا ىلع فرشُي .نيددعتملا ةحلصملا
www.childrenatrisk.eu/nonviolence .ةيبوروألا

 قيطلبلا رحب لود سلجم

 لودلا .يميلقإلا راوحلاو نواعتلل  يموكح يسايس ىدتنم وهو 1992 ماع يف قيطلبلا رحب لود سلجم سسأت
 ،ايفتالو ،ادنلسيآو ،ايناملأو ،ادنلنفو ،اينوتسإو ،كرامندلا يه قيطلبلا رحب لود سلجم يف ءاضعألا
 لالخ نم سلجملا لمعيو .ةيبوروألا ةيضوفملا نع ًالضف ،ديوسلاو ،ايسورو ،ادنلوبو ،جيورنلاو ،ايناوتيلو
 ىلع لمعلل ةردابم ميدقتب 1998 ماع يف قيطلبلا رحب لود سلجم ماق .ءاربخلا تاعومجمو تاكبشلا
 ينعم ءاربخ قيرف قيطلبلا رحب لود سلجم نم كراشُي .لفطلا قوقحل ةدحتملا ممألا ةيقافتا قيبطت
 لالغتسالاو ةءاسإلا ءاهنإل نييلودلاو نييميلقإلاو نيينطولا نيمهاسملا عم رطخلل نيضرعملا لافطألاب
www.cbss.org .لافطألا دض فنعلا لاكشأ عيمجو رشبلاب راجتالاو

ةيميلقإ ةكارشو ةردابم

 ديوسلاو ايفتالو ،ادنلنفو ،اينوتسإ نم تارازو عم ةكارشلاب لمعت فنعلا نم ةيلاخ تالوفط جمانرب لمعت
 ،ةينطو تاناملربو ،ةيموكح تارازو نم نولثمم كراش .ادنلوب يف لافطألا قوقحب ةينعملا ملاظملا ةنامأو
 قيطلبلا رحب لود مظعم نم لافطأ ىلإ ةفاضإلاب تامظنمو ،تايميداكأو ،لافطألل ملاظملا ةنامأ بتاكمو
ابوروأ يف دهاعمو ىرخأ لود نم ءاربخ اًضيأ كراش .هيجوتلا ريراقتو جمانربلا يف اومهاسو ءاربخلا تاعامتجا يف

 

لافطألا دض ةيندبلا ةبوقعلا لاكشأ عيمج ءاهنإل ةيملاعلا ةردابملا

 نم نييموكح ريغو نيموكح نيلثمم عم لمعلاب لافطألا دض فنعلل دح عضو ىلإ ةيملاعلا ةردابملا فدهت
 تالوفط جمانرب وحن ةيلود ةكارش يهو .ةيندبلا تابوقعلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلاو لماشلا رظحلا لالخ
www.endcorporalpunishment.org. فنعلا نم ةيلاخ



 ةنطاوملاو ةاواسملاو قوقحلا جمانرب نمض يبوروألا داحتالا عورشملا ذه ليومت يف كراش
 ةيبوروألا ةيضوفملا لمحتت الو ،مهدحو هيفلؤم تاهجوت روشنملا اذه سكعي .2020 - 2014
.هيف ةدراولا تامولعملل مادختسا يأ نع ةيلوؤسملا

  ةرايز ىجرُي ،ةفينع ريغ تالوفط جمانربو ريراقتلاو ةلمحلا لوح تامولعملا نم ديزملل
www.childrenatrisk.eu/nonviolence 

هيِجْوَتلا ريراقت

   ةفينعلا ريغ تالوفطلا جمانرب هجوُي
 :عم ةكارشلاب قيطلبلا لود سلجم

 اينوتسإ ،ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو
ادنلنف ،ةحصلاو ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو

ايفتال ،ةيعامتجالا ةياعرلا ةرازو
ادنلوب ،لفطلا قوقحب ةينعملا ملاظملا ةنامأ

 ديوسلا ،ةيعامتجالا نوؤشلاو ةحصلا ةرازو
لافطألا دض ةيندبلا ةبوقعلا لاكشأ عيمج ءاهنإل ةيملاعلا ةردابملا

ةيندبلا ةبوقعلا ءاهنإل لافطألا قوقح ةيقافتا ذيفنت لوح ةوطخب ةوطخ مكدشري ليلد

  -  ةفينعلا ريغ ةلوفطلا نامض
.يرسألا قاطنلا يف ةيندبلا ةبوقعلا رظحي يذلا عيرشتلا ذافنإ لوح يهيجوت ليلد

 -  فنعلا نم ةيلاخ ةلوفط لجأ نم لافطألا ةيبرت
يندبلا باقعلا رظحي يذلا عيرشتلا ذافنإل ةيباجيإ ةيبرت 

   - ةفينعلا ريغ ةلوفطلل ةمعاد تاعمتجم ءانب
ةيندبلا ةبوقعلا رظحي يذلا عيرشتلا ذافنإ فدهب يعولا ةدايزل تالمح

   - ةفينعلا ريغ ةلوفطلل نيمعادك ةمدخلا ومدقم
ةيندبلا ةبوقعلا رظحي يذلا عيرشتلا ذافنإل لهألاو لافطألل ةمدخلا ميدقت

   - ةفينع ريغ ةلوفط وحن يعاسملا ةعباتم
ةيندبلا ةبوقعلا رظحي يذلا عيرشتلا ذافنإل تايكولسلاو تاهجوتلا يف تاريغتلا سايق 


