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  األهداف-أوالً 

قـررت جلـنة حقوق الطفل، عقب يومي مناقشتها العامة بشأن العنف ضد األطفال، املعقودين يف عامي                  -١
ت العامة املتعلقة بالقضاء على العنف ضد األطفال، ميثل هذا التعليق           ، إصـدار سلسلة من التعليقا     ٢٠٠١ و ٢٠٠٠

وهتدف اللجنة إىل توجيه الدول األطراف يف فهم أحكام االتفاقية املتعلقة حبماية األطفال من مجيع               . العـام أوهلـا   
ة أو املهينة، اليت حتظى ويركز هذا التعليق العام على العقوبة البدنية وغريها من ضروب العقوبة القاسي. أشكال العنف

 .يف الوقت الراهن بقبول واسع النطاق، وعلى أشكال العنف اليت متاَرس ضد األطفال

وتعـترف اتفاقية حقوق الطفل وغريها من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان حبق الطفل يف احترام كرامته                 -٢
 وتصدر اللجنة هذا التعليق العام إلبراز التزام الدول         .اإلنسانية وسالمته اجلسدية ويف احلماية املتساوية أمام القانون       

األطـراف باإلسراع حبظر مجيع أشكال العقوبة البدنية وغريها من ضروب العقوبة القاسية أو املهينة اليت تستهدف                 
 . لدول اختاذها والقضاء عليها، وبيان التدابري التشريعية وغريها من التدابري التوعوية والتثقيفية اليت جيب على ااألطفال

ومعاجلة ما حتظى به العقوبة البدنية اليت ُتماَرُس ضد األطفال من قبول أو تسامح واسعي النطاق، والقضاء                  -٣
 عـلى هـذا الشـكل مـن العقوبـة داخـل األسرة ويف املدارس واألماكن األخرى، ال ميثالن التزاماً على عاتق                      

ن أيضاً استراتيجية رئيسية للحد من مجيع أشكال العنف يف          الـدول األطراف مبوجب االتفاقية فحسب، بل يشكال       
 . اجملتمعات ومكافحتها

  معلومات أساسية-ثانياً 

.  يف احلماية من مجيع أشكال العنف      األطفالأولت اللجنة، منذ دوراهتا األوىل، اهتماماً خاصاً لتأكيد حق           -٤
اف، ويف الفترة األخرية يف سياق دراسة األمني العام         وقد الحظت، لدى نظرها يف التقارير املقدمة من الدول األطر         

لألمم املتحدة املتعلقة بالعنف ضد األطفال، بقلق بالغ ما حتظى به العقوبة البدنية وغريها من ضروب العقوبة القاسية 
 ١٩٩٣ومنذ عام   . )١(أو املهيـنة اليت تستهدف األطفال من شرعية واسعة النطاق وقبول مستمر يف صفوف اجملتمع              

تدرك ما تتسم به مسألة العقوبة البدنية من أمهية يف حتسني نظام تعزيز             "الحظت اللجنة يف تقرير دورهتا الرابعة أهنا        
 .)٢("حقوق الطفل ومحايتها، وتقرر مواصلة االهتمام هبذه املسألة لدى نظرها يف التقارير املقدمة من الدول األطراف

 دولة يف شىت    ١٣٠يف التقارير املقدمة من الدول األطراف، أكثر من         وقد أوصت اللجنة، منذ بدأت النظر        -٥
ومما يشجع اللجنة أن عدداً متزايداً . )٣(القارات حبظر مجيع أشكال العقوبة البدنية داخل األسرة ويف األماكن األخرى

                                                      

دراسـة األمني العام لألمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال، املقرر تقدميها إىل اجلمعية العامة لألمم          )١(
 .http://www.violencestudy.orgولالطالع على التفاصيل، انظر املوقع . ٢٠٠٦املتحدة يف خريف عام 

، الوثيقة ١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول  ٢٥نة عن دورهتا الرابعة،     جلـنة حقـوق الطفـل، تقرير اللج        )٢(
CRC/C/20 ١٧٦، الفقرة. 
 .org.ohchr.wwwميكن االطالع على كافة املالحظات اخلتامية للجنة على املوقع  )٣(
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 يف احترام كرامتهم األطفال  بصدد اختاذ التدابري التشريعية وغريها من التدابري املالئمة لتأكيد حقاألطراف الدولمن 
 دولة قامت،   ١٠٠وتفهم اللجنة أن ما يزيد على       . اإلنسانية وسالمتهم اجلسدية ويف احلماية املتساوية أمام القانون       

 وقد استكمل  . ، حبظر العقوبة البدنية يف مدارسها ويف إطار نظمها اجلنائية اخلاصة باألطفال           ٢٠٠٦حبلـول عـام     
 اختذه من إجراءات حلظر العقوبة البدنية يف البيت وداخل األسرة ويف مجيع مؤسسات              عـدد مـتزايد من الدول ما      

 . )٤(الرعاية البديلة

. ، عقدت اللجنة اليوم األول من يومي املناقشة العامة بشأن العنف ضد األطفال            ٢٠٠٠سبتمرب  /ويف أيلول  -٦
لية، مبا فيها توصيات تتعلق حبظر مجيع واعتمدت بعد ذلك توصيات تفصي" األطفالعنف الدولة ضد "وركزت على 

لتوعية اجلمهور وحتسيسه خبطورة انتهاكات حقوق اإلنسان يف هذا         "أشـكال العقوبة البدنية وبدء محالت إعالمية        
 بالتشجيع، األطفال، وللتصدي ملسألة القبول الثقايف للعنف ضد األطفالاجملـال وما يترتب عليها من أثر ضار على     

 . )٥(" إزاء العنف`عدم التسامح مطلقاً`على بدالً من ذلك، 

وأكدت من جديد أن " أهداف التعليم"، اعتمدت اللجنة تعليقها العام األول بشأن ٢٠٠١أبريل /ويف نيسان -٧
 من حقوقهم اإلنسانية مبجرد عبورهم أبواَب       األطفالال جيَرد   : "... العقوبـة البدنية ال تتوافق مع أحكام االتفاقية       

وبناء عليه، جيب مثالً أن يوفَّر التعليم بطريقة حتترم الكرامة املتأصلة يف الطفل ومتكنه من التعبري عن آرائه                  . املدارس
كما جيب أن يقدَّم التعليم بطريقة ال       . ، ومن املشاركة يف احلياة املدرسية     ١٢ من املادة    ١حبرية وفقاً ألحكام الفقرة     

.  وتشجع عدم اللجوء إىل العنف يف املدرسة       ٢٨ من املادة    ٢الفقرة  حتـيد عن حدود االنضباط املنصوص عليها يف         
وقد أوضحت اللجنة مراراً يف مالحظاهتا اخلتامية أن استخدام العقوبة البدنية ال حيترم الكرامة املتأصلة يف الطفل وال                  

 .)٦(..."احلدود الدقيقة لالنضباط يف املدرسة 

 داخل األسرة ويف األطفالالعنف ضد   " الثاين للمناقشة العامة بشأن      ويف التوصيات املعتمدة يف أعقاب اليوم      -٨
أن تقوم، على سبيل السرعة، بسن أو إلغاء ما  "، طلبت اللجنة إىل الدول      ٢٠٠١سبتمرب  /، املعقود يف أيلول   "املدارس

ا فيها العنف يلـزم من تشريعاهتا بغية حظر مجيع أشكال العنف، مهما كانت خفيفة، داخل األسرة ويف املدارس، مب             
 . )٧(..."الذي يستخدم كشكل من أشكال التأديب، على النحو الذي تقتضيه أحكام االتفاقية 

                                                      

رس ضد األطفال تقارير بشأن الوضع      تتـيح املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية اليت متا           )٤(
 .org.endcorporalpunishment.www: القانوين للعقوبة البدنية، وذلك على املوقع التايل

نة عن تقرير اللج. جلنة حقوق الطفل، يوم املناقشة العامة بشأن العنف الذي متارسه الدولة ضد األطفال )٥(
 .٦٨٨-٦٦٦، الفقرات CRC/C/100، الوثيقة ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول-سبتمرب /دورهتا اخلامسة والعشرين، أيلول

، الوثيقة  ٢٠٠١أبريل  / نيسان ١٧، أهداف التعليم،    ١جلـنة حقـوق الطفـل، التعلـيق العام رقم            )٦(
CRC/GC/2001/1 ٨، الفقرة. 

العنف الذي مياَرس ضد األطفال داخل األسرة ويف        جلـنة حقـوق الطفل، يوم املناقشة العامة بشأن           )٧(
، CRC/C/111، الوثيقة ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول-سبتمرب /املدارس، تقرير اللجنة عن دورهتا الثامنة والعشرين، أيلول

 .٧٤٥-٧٠١الفقرات 
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، ٢٠٠١ و٢٠٠٠ومن النتائج األخرى اليت متخض عنها يوما املناقشة العامة اللذان عقدهتما اللجنة يف عامي  -٩
لب إىل األمني العام إجراء دراسة دولية متعمقة بشأن         توصية قدمتها اللجنة إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة بأن تط         

وقد أبرزت الدراسة اليت    . )٨(٢٠٠١وقد مضت اجلمعية العامة قدماً يف ذلك االجتاه يف عام           . األطفالالعـنف ضد    
 بشىت أشكاله،   األطفال احلاجة إىل حظر العنف املباح حالياً ضد         ٢٠٠٦ و ٢٠٠٣أجرهتا األمم املتحدة يف الفترة بني       

كما أبرزت ما يساور األطفال أنفسهم من قلق عميق إزاء االنتشار الواسع يف كافة أحناء العامل تقريباً للعقوبة البدنية 
داخل األسرة، واستمرار شرعية هذه الظاهرة لدى العديد من الدول سواء يف املدارس أو غريها من املؤسسات ويف                  

 . النظم اجلنائية اخلاصة باألطفال اجلاحنني

  التعاريف-الثاً ث

كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عشرة، ما مل يبلغ سن          "، حسـب التعريف الوارد يف االتفاقية، هو         "الطفـل " -١٠
 .)٩("الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه

ون ، حسب تعريف اللجنة، هي أي عقوبة تستخدم فيها القوة اجلسدية ويك"اجلسدية"أو " البدنية"والعقوبة  -١١
ويشمل معظم أشكال هذه العقوبة ضرب      . الغـرض منها إحلاق درجة معينة من األمل أو األذى، مهما قلت شدهتما            

 سوط أو عصا أو حزام أو حذاء -باليد أو باستخدام أداة ") الضرب على الردفني"أو " اللطم"أو " الصفع("األطفال 
من العقوبة أيضاً، على سبيل املثال، رفس األطفال أو         وميكن أن يشمل هذا النوع      . أو ملعقـة خشبية وما إىل ذلك      

رجِّهم أو رميهم، أو اخلدش أو القرص أو العض أو نتف الشعر أو لكم األذنني أو إرغام األطفال على البقاء يف وضع 
لى كغسل فم الطفل بالصابون أو إرغامه ع      (غري مريح، أو احلرق أو الكي أو إجبار األطفال على تناول مواد معينة              

وباإلضافة إىل ذلك، مثة    . وترى اللجنة أن العقوبة البدنية هي عقوبة مهينة يف مجيع احلاالت          ). ابـتالع توابل حارة   
. أشـكال أخرى من العقوبة غري العقوبة اجلسدية، وهي أيضاً أشكال قاسية ومهينة وبالتايل ال تتوافق مع االتفاقية                 

من شأن الطفل أو تذله أو تشوه مسعته أو جتعل منه كبش فداء أو هتدده وتشمل هذه األشكال مثالً العقوبة اليت تقلل 
 .أو تفزعه أو تعرضه للسخرية

 يف أماكن كثرية، األطفال اليت تستهدف القاسية أو املهينة العقوبةوحتدث العقوبة البدنية وغريها من أشكال  -١٢
 -دارس وغريها من املؤسسات التربوية ونظم القضاء       مبا فيها البيت واألسرة، ويف شىت مؤسسات الرعاية البديلة وامل         

 ويف حاالت   -سـواء يف شكل حكم صادر عن احملاكم أو عقاب داخل املؤسسات اجلنائية وغريها من املؤسسات                 
 . عمل األطفال وداخل اجملتمع احمللي

 ترفض بأي حال من ، فإهنا الاألطفالواللجنة، إذ تنبذ أي تربير للعنف واإلذالل كشكل من أشكال عقاب  -١٣
ويرتبط النمو السليم للطفل مبا يقدمه لـه الوالدان وغريمها من الكبار من توجيه             . األحوال املفهوم اإلجيايب للتأديب   

 .وإرشاد الزمني مبا يتفق مع قدرات الطفل املتطورة إلعداده حلياة تتسم باملسؤولية يف اجملتمع

                                                      

 .٥٦/١٣٨قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  )٨(
 .١املادة  )٩(
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ال سيما الرضع واألطفال الصغار، ورعايتهم تستلزمان إجراءات ، واألطفالوتسـلِّم اللجـنة بـأن تنشئة        -١٤
وهذا خيتلف اختالفاً تاماً عن االستخدام املتعمد والتأدييب للقوة هبدف إحلاق درجة معينة  . وتدخالت بدنية حلمايتهم  

التأدييب؛ وبقدر ما   وحنن ككبار ندرك الفارق بني اإلجراء البدين الوقائي واالعتداء          . مـن األمل أو األذى أو اإلذالل      
فالقانون يف شىت الدول جييز صراحةً أو ضمنياً        . األطفالنـدرك ذلـك، جيب أن نفرِّق بني اإلجراءات اليت ختص            

 .استخدام قدٍر كاٍف من القوة ألغراض غري تأديبية بغية محاية الناس

وغريهم، كالعاملني إىل جانب    وتسـلِّم اللجـنة بأن هناك ظروفاً استثنائية ميكن أن جيابه فيها املدرسون               -١٥
 اجلاحنني، سلوكات خطرة قد ُتسوِّغ اللجوء إىل حد معقول من القيود للسيطرة             األطفال يف املؤسسات و   األطفـال 

ويف هذه احلالة أيضاً هناك فرق واضح بني استخدام القوة بداعي محاية الطفل أو اآلخرين واستخدام القوة                 . علـيها 
.  األحوال احترام مبدأ استخدام احلد األدىن الالزم من القوة وألقصر فترة زمنية ممكنة             وجيب يف مجيع  . هبدف العقاب 

وجيـب أيضـاً تقـدمي ما يلزم من إرشادات مفصلة وتدريب للتقليل إىل أدىن حد من احلاجة إىل استخدام القيود،      
من اإلرادة على إحلاق األمل     والـتأكد مـن أن أية وسائل تستخدم هي وسائلُ مأمونة وتتناسب مع احلالة وال تنبع                 

 .كوسيلة للسيطرة

  معايري حقوق اإلنسان والعقوبة البدنية اليت ُتماَرس ضد األطفال-رابعاً 

 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان     -قبل اعتماد اتفاقية حقوق الطفل، كانت الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان            -١٦
 -سية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسيا     

. يف احترام كرامته اإلنسانية وسالمته اجلسدية ويف احلماية املتساوية أمام القانون          " كل شخص "قـد أكـدت حق      
ية أو املهينة   واللجـنة، إذ تؤكـد التزام الدول حبظر مجيع أشكال العقوبة البدنية وغريها من ضروب العقوبة القاس                

فكرامة كل فرد هي املبدأ التوجيهي . والقضـاء عليها، فإهنا تالحظ أن اتفاقية حقوق الطفل تستند إىل هذه األسس   
 .األساسي الذي يستند إليه القانون الدويل حلقوق اإلنسان

ملكررة يف ديباجة   وتؤكـد ديـباجة اتفاقية حقوق الطفل، وفقاً للمبادئ املعلنة يف ميثاق األمم املتحدة، وا               -١٧
االعتراف بالكرامة املتأصلة جلميع أعضاء األسرة البشرية وحبقوقهم املتساوية         "اإلعـالن العاملي حلقوق اإلنسان، أن       

وتشري الديباجة أيضاً إىل أن األمم املتحدة قد ". وغري القابلة للتصرف، يشكل أساس احلرية والعدالة والسلم يف العامل
 ".للطفولة احلق يف رعاية ومساعدة خاصتني"املي حلقوق اإلنسان أن أعلنت يف اإلعالن الع

أال يعرض أي طفل للتعذيب أو لغريه من ضروب         " من االتفاقية بأن تعمل الدول على        ٣٧وتقضـي املادة     -١٨
ية اليت تقضي من  من االتفاق١٩وهو ما تكمله وتتوسع فيه املادة ". املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

تتخذ مجيع التدابري التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية املالئمة حلماية الطفل من كافة أشكال             "الـدول أن    
العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنية أو العقلية واإلمهال أو املعاملة املنطوية على إمهال، وإساءة املعاملة أو االستغالل،               

عليه، أو أي   ) األوصياء القانونيني (أو الوصي القانوين    ) الوالدين(ءة اجلنسية، وهو يف رعاية الوالد       مبا يف ذلك اإلسا   
كافة أشكال العنف البدين أو     "وليس يف هذا النص أي لبس، حيث إن عبارات          ". شخص آخر يتعهد الطفل برعايته    

ة وغريها من ضروب العقوبة القاسية أو املهينة فالعقوبة البدني. ال تفسح أي جمال إلباحة العنف ضد األطفال" العقلي
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هـي بعض أشكال العنف وجيب على الدول أن تتخذ مجيع التدابري التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية بغية                 
 .القضاء عليها

 الدول   من االتفاقية إىل النظام يف املدارس وتطلب إىل        ٢٨ من املادة    ٢وباإلضـافة إىل ذلك، تشري الفقرة        -١٩
تتخذ كافة التدابري املناسبة لضمان إدارة النظام يف املدارس على حنو يتمشى مع كرامة الطفل اإلنسانية      "األطراف أن   

 ".ويتوافق مع هذه االتفاقية

ومل تسجل األعمال   .  إشارة صرحية إىل العقوبة البدنية     ٢٨ من املادة    ٢ والفقرة   ١٩وال تتضـمن املـادة       -٢٠
غري أنه جيب أن ينظر إىل      . قية أي مناقشة بشأن العقوبة البدنية خالل اجللسات املخصصة للصياغة         التحضريية لالتفا 

وقد اجنلى مدى   . االتفاقية، على غرار مجيع صكوك حقوق اإلنسان، بوصفها صكاً حياً يتطور تفسريه مبرور الزمن             
 اليت ١٧ريها من املؤسسات خالل السنوات ال  انتشار العقوبة البدنية اليت متارس ضد األطفال يف البيوت واملدارس وغ

مضـت مـنذ اعتماد االتفاقية، سواء من خالل عملية تقدمي التقارير مبوجب االتفاقية أو من خالل أنشطة البحث                   
 .والدعوة اليت تقوم هبا جهات منها املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية

ن هذه املمارسة تتعارض مع حقوق الطفل املتساوية وغري القابلة للتصرف يف            ويف ضوء ذلك، من الواضح أ      -٢١
فالطبيعة املميزة للطفل، ووضعه ككائن متطور ويعتمد على غريه،         . احـترام كرامـته اإلنسانية وسالمته اجلسدية      

نية وغريها من أشكال    وإمكاناته البشرية الفذة، وسرعة تأثره، كلها عوامل تتطلب إحاطته باملزيد من احلماية القانو            
 .احلماية من شىت ضروب العنف، وليس العكس

وتؤكد اللجنة على أن القضاء على أشكال العقوبة القائمة على العنف واإلذالل اليت تستهدف الطفل، عن                 -٢٢
. طرافطريق إصالح القانون وغري ذلك من التدابري الالزمة، يشكل التزاماً فورياً وغري مشروط على عاتق الدول األ            

وتالحظ أن اهليئات األخرى املنشأة مبوجب معاهدات، مبا فيها اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واللجنة املعنية باحلقوق                
االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة مناهضة التعذيب، قد أبدت نفس الرأي يف مالحظاهتا اخلتامية بشأن التقارير               

الصكوك ذات الصلة، حيث أوصت هذه اهليئات حبظر العقوبة البدنية يف املدارس املقدمة من الدول األطراف مبوجب 
. ويف إطار النظم اجلنائية، ويف بعض احلاالت، داخل األسرة، فضالً عن تدابري أخرى ترمي إىل مكافحة هذه الظاهرة       

ة املعنية باحلقوق االقتصادية ، للجن"احلق يف التعليم"بشأن  ) ١٩٩٩(١٣وعلى سبيل املثال، ورد يف التعليق العام رقم         
ترى اللجنة أن العقاب البدين ال يتسق مع املبدأ التوجيهي األساسي لقانون حقوق      : "واالجتماعـية والثقافية ما يلي    

ومثة أمناط  . كرامة الفرد : اإلنسـان الـدويل املكرس يف ديباجة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وكال العهدين وهو             
 .)١٠(" املدرسة، كاإلذالل على املأل، قد ال تتسق أيضاً مع الكرامة اإلنسانيةأخرى من التأديب يف

فقد قامت احملكمة . وكانـت العقوبـة البدنية أيضاً حمل إدانة من جانب اآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان              -٢٣
اليت متارس ضد األطفال    األوروبـية حلقـوق اإلنسان، يف سلسلة من األحكام اليت أصدرهتا، بإدانة العقوبة البدنية               

                                                      

، احلق يف التعليم    ١٣ادية واالجتماعية والثقافية، تعليق اللجنة العام رقم        اللجنة املعنية باحلقوق االقتص    )١٠(
 .٤١، الفقرة ١٩٩٩، )١٣املادة (
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بصورة تدرجية، أوالً يف إطار النظام اجلنائي، مث يف املدارس، مبا فيها املدارس اخلاصة مث، ويف الفترة األخرية، داخل                   
وقـد خلصت اللجنة األوروبية املعنية باحلقوق االجتماعية، اليت تقوم برصد امتثال الدول األعضاء يف               . )١١(البيـت 

 االجتماعي األورويب وامليثاق االجتماعي بصيغته املنقحة، إىل أن االمتثال ألحكام امليثاقني            جملـس أوروبـا للميثاق    
يستلزم حظراً تشريعياً جلميع أشكال العنف ضد األطفال، سواء يف املدرسة وغريها من املؤسسات أو داخل البيت أو 

 . )١٢(يف أي مكان آخر

املركز القانوين للطفل دان األمريكية حلقوق اإلنسان بشأن وقد ورد يف رأي استشاري صدر عن حمكمة البل         -٢٤
باختاذ ... عليها التزام   "أن الدول األطراف يف اتفاقية البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان          ) ٢٠٠٢ (وحقوقه اإلنسانية 

لسلطات العامة أو يف    مجيع التدابري اإلجيابية الالزمة لضمان محاية األطفال من إساءة املعاملة، سواء يف عالقاهتم مع ا              
وتستشهد احملكمة بأحكام واردة يف اتفاقية حقوق الطفل،        ". عالقـاهتم مـع األفراد أو مع الكيانات غري احلكومية         

وباستنتاجات للجنة حقوق الطفل فضالً عن أحكام صادرة عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان خبصوص التزامات  
الدولة عليها واجب اختاذ    "وختلص احملكمة إىل أن     .  يف ذلك داخل األسرة    الـدول حبمايـة األطفال من العنف، مبا       

 . )١٣("التدابري اإلجيابية الالزمة كي تضمن على حنو تام التمتع الفعال حبقوق الطفل

. وتقوم اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب برصد تنفيذ امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب             -٢٥
، خلصت "اجللد" بشأن بالغ فردي يتعلق بإخضاع الطالب لعقوبة ٢٠٠٣در عن هذه اللجنة يف عام ويف قـرار ص  

 من امليثاق األفريقي الذي ينص على حظر العقوبة القاسية أو ٥اللجنة إىل أن هذه العقوبة تشكل خرقاً ألحكام املادة 
نها مبا يضمن إلغاء عقوبة اجللد، واختاذ التدابري املالئمة    وطلبت إىل احلكومة املعنية بتعديل قواني     . الالإنسانية أو املهينة  

ليس لألفراد، وخباصة حكومة بلد ما، احلق يف ممارسة العنف : "ويرد يف قرار اللجنة ما يلي. لضمان تعويض الضحايا
الدولة فضالً عن فهذا احلق سُيفهم منه أن امليثاق يبيح التعذيب الذي ترعاه . البدين ضد أفراد بداعي ارتكاهبم جرائم

                                                      

أدينت العقوبة البدنية يف سلسلة من القرارات الصادرة عن اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان واألحكام  )١١(
كامبيل وكوسانس ؛ و١٩٧٨، ير ضد اململكة املتحدةتريالصادرة عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان؛ انظر بوجه خاص 

. ١٩٩٨،  ضد اململكة املتحدة  . أ؛ و ١٩٩٣،   روبريتس ضد اململكة املتحدة    -كوستيلو  ؛ و ١٩٨٢،  ضد اململكة املتحدة  
: وميكـن االطـالع عـلى األحكـام الصـادرة عـن احملكمـة األوروبـية حلقـوق اإلنسـان عـلى املوقع التايل                       

http://www.echr.coe.int/echr. 
. ١٧ واملادة   ٧ من املادة    ١٠اللجـنة األوروبية للحقوق االجتماعية، املالحظات العامة بشأن الفقرة           )١٢(

؛ وقد أصدرت اللجنة منذ ذلك التاريخ استنتاجات ٢٠٠١،  ٢٦، مقدمة عامة، صفحة     ١، اجمللد   ٢-XVاالسـتنتاجات   
 أن عدداً من الدول األعضاء ال ميتثل ألحكام امليثاقني، حيث إن هذه الدول مل تقم حبظر مجيع أشكال                   خلصت فيها إىل  

، أصدرت اللجنة قرارات بشأن شكاوى مجاعية       ٢٠٠٥ويف عام   . العقوبـة البدنية داخل األسرة ويف األماكن األخرى       
ولالطالع على . كام امليثاقني حيث إهنا مل تعلن احلظرمقدمة مبوجب امليثاقني، خلصت فيها إىل أن ثالث دول ال متتثل ألح

ضرورة : القضاء على العقوبة البدنية ؛ انظر أيضاً    Esc/Human_Rights/E/T/int.coe.www://http/التفاصيل، انظر املوقع    
 .٢٠٠٥، منشورات جملس أوروبا، متليها حقوق اإلنسان لصاحل أطفال أوروبا

أغسطس / آب ٢٨ بتاريخ   OC-17/2002 اإلنسان، رأي استشاري     حمكمـة البلدان األمريكية حلقوق     )١٣(
 .٩١ و٨٧، الفقرتان ٢٠٠٢
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ويسر جلنة حقوق الطفل أن تالحظ أن احملاكم الدستورية         . )١٤(أنه يتعارض مع طبيعة هذه املعاهدة حلقوق اإلنسان       
وحماكم الدرجة العليا يف بلدان كثرية أصدرت قرارات تدين فيها العقوبة البدنية اليت ُتماَرس ضد األطفال يف بعض                  

 . )١٥( معظم احلاالت باتفاقية حقوق الطفلاألماكن أو يف مجيعها، وتستشهد يف

وملا أثارت جلنة حقوق الطفل مع دول معينة مسألة القضاء على العقوبة البدنية لدى نظرها يف تقارير هذه                   -٢٦
من العقوبة البدنية   " معتدل"أو  " معقول"الدول، اقترح ممثلون عن احلكومات يف بعض األحيان أنه ميكن تربير قدر             

وحددت اللجنة، كمبدأ عام هام، الشرط الوارد يف االتفاقية بأن يوىل      . للطفل" املصاحل الفضلى "ة  عـلى سبيل خدم   
وتؤكد ). ٣ من املادة    ١الفقرة  (االعتـبار األول ملصـاحل الطفل الفضلى يف مجيع اإلجراءات اليت تتعلق باألطفال              

 . فضلى موضع اهتمام الوالدين األساسي    ، على ضرورة أن تكون مصاحل الطفل ال       ١٨االتفاقـية أيضـاً، يف مادهتا       
إال أن تفسري املصاحل الفضلى للطفل جيب أن يكون متوافقاً مع االتفاقية برمتها، مبا فيها االلتزام حبماية األطفال من                   
ة مجيع أشكال العنف وشرط إيالء االعتبار الواجب آلراء الطفل؛ وال ميكن التذرع هبا لتربير ممارسات، مبا فيها العقوب
 .البدنية وغريها من ضروب العقوبة القاسية أو املهينة، تتناىف مع كرامة الطفل اإلنسانية وحقه يف السالمة اجلسدية

الوحدة األساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية مجيع        "وتعتـرب ديـباجة االتفاقية أن األسرة هي          -٢٧
وال يوجد أي تضارب أياً كانت . الدول أن حتترم األسر وتدعمهاوتطلب االتفاقية إىل ". أفـرادها وخباصة األطفال  

طبيعـته مع التزام الدول بضمان محاية الكرامة اإلنسانية والسالمة اجلسدية لألطفال داخل األسرة محاية كاملة على       
 .غرار أفراد األسرة اآلخرين

                                                      

، تعليق اللجنة رقم كورتيس فرانسيس دوبلري ضد السوداناللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب،  )١٤(
 . ٤٢؛ انظر الفقرة )٢٠٠٣ (٢٣٦/٢٠٠٠

، أن العقوبة البدنية يف املدارس      ٢٠٠٢على سبيل املثال، أعلنت حمكمة االستئناف يف فيجي، يف عام            )١٥(
وقد . يتمتع األطفال بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا الكبار: "فقد ورد يف احلكم ما يلي    . ويف النظام اجلنائي خمالفة للدستور    

ويتعني على احلكومة أن . ويضمن دستورنا أيضاً احلقوق األساسية لكل شخص. صّدقت فيجي على اتفاقية حقوق الطفل
واألطفال، حبكم وضعهم كأطفال، حيتاجون إىل      .  باملبادئ اليت حتترم حقوق مجيع األفراد واجملتمعات واجلماعات        تلـتزم 

وينبغي أن تكون مؤسساتنا التعليمية مرفأً يعمه السلم والثراء اإلبداعي، ال أماكن للخوف وإساءة املعاملة            . محاية خاصة 
، ١٩٩٦ويف عام   ). ٢٠٠٢،  نوشاد علي ضد الدولة   الستئناف يف فيجي،    حمكمة ا " (والعبث بالكرامة اإلنسانية للطالب   

أصـدرت حمكمـة النقض العليا يف روما، وهي أعلى درجة قضاء يف إيطاليا، قراراً يقضي باحلظر الفعلي لكافة أشكال       
ان اعتبار ممارسة العنف مل يعد باإلمك: "... وقد ورد يف احلكم ما يلي. العقوبة البدنية اليت ميارسها الوالدان ضد األطفال

من أمهية بالغة حلماية ] اإليطايل[أوهلما ما يوليه النظام القانوين : ويستند هذا إىل سببني اثنني. ألغراض تربوية أمراً قانونياً
 الذين أصبحوا اآلن يتمتعون حبقوق ومل يعودوا جمرد أشياء حتتاج إىل محاية             `األحداث`وينطبق هذا على    . كرامة الفرد 

والسبب الثاين هو أن النمو املتناسق لشخصية الطفل، كأحد . والدين أو، واألسوأ من ذلك، أشياء حتت تصرف الوالدينال
أهداف تربية األطفال، الذي يضمن اعتناق الطفل لقيم السلم والتسامح والتعايش، ال ميكن حتقيقه باستخدام وسائل عنيفة 

 ، ]١٩٩٦مارس  / آذار ١٨لـيا، الدائرة اجلنائية السادسة،      حمكمـة الـنقض الع    " ([تـتعارض مـع هـذه األهـداف       
Foro It II 1996, 407 (Italy) .(    انظـر أيضـاً احملكمـة الدستورية يف جنوب أفريقيا)رابطة التعليم املسيحي ) ٢٠٠٠ 

 / آب١٨ ،BCLR 1051 (CC) (10)2000؛ SA757 (CC(4)2000(؛ CCT4/00، يف جـنوب أفريقـيا ضـد وزيـر التعلـيم     
 .٢٠٠٠ أغسطس
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يف أن يوفروا بطريقة تتفق مع      "ن   بأن حتترم الدول مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدي       ٥وتقضـي املادة     -٢٨
ومرة ". قدرات الطفل املتطورة، التوجيه واإلرشاد املالئمني عند ممارسة الطفل احلقوق املعترف هبا يف هذه االتفاقية              

مبا يتوافق مع االتفاقية برمتها وال يترك أي جمال " املالئمني"أخرى، جيب أن يتوافق تفسري عبارات التوجيه واإلرشاد        
 . التأديب القائم على العنف أو غريه من ضروب التأديب القاسية أو املهينةلتسويغ

ويـثري الـبعض تربيرات عقائدية للعقوبة البدنية، فيشري إىل أن تفسريات معينة للنصوص الدينية ال تسوغ                  -٢٩
املدنية ويكرس العهد الدويل اخلاص باحلقوق      . ممارسـة العقوبـة البدنـية فحسب بل تنص على واجب ممارستها           

حرية كل فرد يف املعتقد الديين، غري أن ممارسة دين أو معتقد ما جيب أن تتوافق مع احترام                  ) ١٨املادة  (والسياسية  
وجيوز شرعاً تقييد حرية الفرد يف ممارسة دينه أو معتقده بغية محاية            . الكرامة اإلنسانية لآلخرين وسالمتهم اجلسدية    

ويف دول معينة، خلصت اللجنة إىل أن األطفال قد خيضعون، منذ سن مبكرة             . احلقوق واحلريات األساسية لآلخرين   
للغاية يف بعض احلاالت، ومنذ بلوغهم سن الرشد يف حاالت أخرى، لعقوبات تتسم بالعنف الشديد، مبا فيها الرجم  

ه العقوبات خرقاً وتشكل هذ. باحلجـارة وبتر األعضاء، على النحو الذي تقضي به تفسريات معينة للقوانني الدينية            
واضحاً لالتفاقية وغريها من املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، على غرار ما أبرزته أيضاً اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان                 

 .وجلنة مناهضة التعذيب، وجيب حظرها

التدابري واآلليات الالزمة للقضاء على العقوبة البدنية وغريها         -خامساً 
  أو املهينة من ضروب العقوبة القاسية

 التدابري التشريعية -١

 وتبني بوضوح أن التدابري التشريعية وغريها من التدابري         ٤ من االتفاقية إىل املادة      ١٩تسـتند صياغة املادة      -٣٠
وقد رحبت اللجنة بإدراج االتفاقية أو مبادئها . الزمة للوفاء بالتزامات الدول حبماية األطفال من مجيع أشكال العنف

وهناك دول  . فكل الدول هلا قوانني جنائية حتمي املواطنني من االعتداء        . يف القوانني احمللية للعديد من الدول     العامـة   
 من اتفاقية حقوق الطفل     ٣٧أو تشريعات تعكس املعايري الدولية حلقوق اإلنسان وأحكام املادة          /كثرية هلا دساتري و   

وهناك . املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةيف احلماية من التعذيب ومن " كل شخص"اليت تكرس حق 
غري أن اللجنة قد   ". القسوة"أو  " اإليذاء"أو  " إساءة املعاملة "بلدان كثرية أيضاً هلا قوانني حمددة حلماية األطفال جترِّم          

موماً محاية الطفل من مجيع     تعلمت من نظرها يف التقارير املقدمة من الدول أن هذه األحكام التشريعية ال تضمن ع              
 .أشكال العقوبة البدنية وغريها من ضروب العقوبة القاسية أو املهينة داخل األسرة ويف األماكن األخرى

لدى بلدان كثرية   ) لألسرة(أو املدين   /وقـد الحظت اللجنة، لدى نظرها يف التقارير، أن القانون اجلنائي و            -٣١
ي الوالدين وغريمها من مقدمي الرعاية من تبعات استخدام قدر معني من العنف             يتضمنان أحكاماً قانونية صرحية حتم    

" املعقول"أو " القانوين"وعلى سبيل املثال، شكلت إباحة العقاب أو اإلصالح . األطفال أو تبيح هلم ذلك" تأديب"يف 
يف القانون "  اإلصالححق"جـزءاً مـن القانون العام اإلنكليزي على مدى قرون طويلة، على غرار              " املعـتدل "أو  

كما توفرت نفس احلماية يف وقت من األوقات لدى بلدان عديدة لتربير عقاب الزوج لزوجته والسيد                . الفرنسـي 
يف القانون التشريعي أو العام أو      (وتؤكد اللجنة على أن االتفاقية تقضي بإلغاء أية أحكام          . لعبيده وخادميه وصبيانه  
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يف ") املعتدل"أو " املعقول"كالعقاب أو اإلصالح ( من العنف ضد األطفال      جتـيز اسـتخدام قـدر معني      ) العـريف 
 . أسرهم أو يف أي مكان آخر/بيوهتم

وهـناك بعـض الـدول حيث تكون العقوبة البدنية مباحة على وجه التخصيص يف املدارس وغريها من                   -٣٢
وال تزال العقوبة . ة واجلهة اليت متارسهااملؤسسـات، مـع وجود قواعد تنظيمية تبني الكيفية اليت ُتمارس هبا العقوب            

وعلى . البدنـية باستخدام السوط أو العصا مباحة لدى أقلية من الدول كعقوبة ُتِقرها احملاكم حبق األطفال اجلاحنني              
 .غرار ما أكدته اللجنة تكراراً، تقضي االتفاقية بإلغاء مجيع هذه األحكام

ى الرغم من أن التشريعات ال تتضمن أحكاماً صرحية ُتبيح          ولـدى بعـض الدول، الحظت اللجنة أنه عل         -٣٣
. العقوبة البدنية أو تربرها، فإن املواقف التقليدية إزاء األطفال تدل ضمنياً على أن العقوبة البدنية ممارسة مسموح هبا

سني أو غريهم   تقضي بتربئة الوالدين أو املدر    (ويف بعض األحيان تتجلى هذه املواقف يف أحكام صادرة عن القضاء            
مـن مقدمـي الـرعاية من هتمة االعتداء أو إساءة املعاملة بداعي ممارستهم حلق أو حرية استخدام قدر معتدل من           

 ").اإلصالح"

ويف ضـوء القـبول التقليدي ألشكال معاقبة األطفال القائمة على العنف واإلذالل، هناك عدد متزايد من               -٣٤
فباإلضافة إىل ذلك،   . باحة العقوبة البدنية وأية دفوع قائمة هو إجراء غري كافٍ         الدول اليت اعترفت بأن جمرد إلغاء إ      

جيب أن تنص التشريعات املدنية أو اجلنائية هلذه الدول صراحة على حظر العقوبة البدنية وغريها من ضروب العقوبة              
، مثلما "صفعهم"أو " لطمهم"ل أو القاسية أو املهينة كي يصبح واضحاً متام الوضوح أنه ال جيوز قانوناً ضرب األطفا

ال جيوز فعل ذلك مع الكبار، كما جيب تطبيق أحكام القانون اجلنائي املتعلقة باالعتداء بالعنف على هذا الشكل من      
 ".عقاباً معقوالً"أو " تأديباً"العنف، وذلك بصرف النظر عما إذا ُسمي 

اء على األطفال، من شأنه أن يضمن محاية الطفل من وتطبيق القانون اجلنائي بشكل تام على حاالت االعتد     -٣٥
غري أن اللجنة ترى، بالنظر إىل القبول التقليدي للعقوبة . العقوبة البدنية أينما ارُتكبت هذه العقوبة وأياً كان مرتكبها

يم أو القانون   البدنـية، أنه من املهم أن تنص التشريعات القطاعية الواجبة االنطباق، كقانون األسرة أو قانون التعل               
 بوضوح على حظر استخدام هذه العقوبة يف  -املتعلق بشىت أشكال الرعاية البديلة والنظم القضائية أو قانون العمالة           

وباإلضافة إىل ذلك، من األمهية مبكان أن تؤكد مدونات آداب السلوك املهنية وأدلة التوجيه    . األمـاكن ذات الصلة   
 وغريهم، وكذلك لوائح أو مواثيق املؤسسات، على عدم شرعية العقوبة البدنية            اخلاصة باملدرسني ومقدمي الرعاية   

 . وغريها من ضروب العقوبة القاسية أو املهينة

وتشـعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ما وردها من تقارير تشري إىل ممارسة العقوبة البدنية وغريها من ضروب                   -٣٦
وتعيد اللجنة التأكيد على أن االتفاقية      . األطفال، مبا فيها يف سياق األسرة     العقوبة القاسية أو املهينة يف حاالت عمل        

وغريها من صكوك حقوق اإلنسان الواجبة التطبيق تنص على محاية الطفل من االستغالل االقتصادي ومن أداء أي                 
ضي بوضع ضمانات معينة عمل ُيرجَّح أن يكون خطرياً أو أن ميثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضاراً بنموه، وتق

وتؤكد اللجنة ضرورة إنفاذ احلظر املتعلق بالعقوبة البدنية وغريها من ضروب           . تكفـل اإلنفاذ الفعال هلذه احلماية     
 .العقوبة القاسية أو املهينة يف مجيع احلاالت اليت تنطوي على عمل األطفال
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املناسبة لتشجيع التأهيل البدين والنفسي وإعادة       من االتفاقية أن تتخذ الدول كل التدابري         ٣٩وتقضي املادة    -٣٧
أي شكل من أشكال اإلمهال أو االستغالل أو اإلساءة، أو التعذيب أو "اإلدماج االجتماعي للطفل الذي يقع ضحية      

 من وقد ُتلحق العقوبة البدنية وغريها". أي شكل آخر من أشكال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  
ضـروب العقوبة املهينة ضرراً جسيماً بالنمو البدين والنفسي واالجتماعي لألطفال يستلزم رعاية وعالجاً صحيني               

وجيب أن تندرج هذه الرعاية يف إطار بيئة تشجع الصحة الشاملة           . وغـري ذلك من أشكال الرعاية والعالج املناسبة       
وينبغي اتباع هنج متعدد    . تضاء، اجملموعة األسرية للطفل   للطفـل واعتزازه بنفسه وكرامته، وأن تشمل، حسب االق        

وينبغي . التخصصـات إزاء التخطيط للرعاية والعالج وتقدميهما، مع توفري التدريب املتخصص للفئات املهنية املعنية  
 . إيالء االعتبار الواجب آلراء الطفل فيما يتصل بكل جوانب العالج الذي يتلقاه ولدى مراجعة هذا العالج

 تنفيذ حظر العقوبة البدنية وغريها من ضروب العقوبة القاسية أو املهينة -٢

تؤمـن اللجـنة بـأن تنفيذ احلظر املتعلق جبميع أشكال العقوبة البدنية يستلزم توعية مجيع اجلهات املعنية                   -٣٨
لى حنو خيدم املصاحل وجيب أن يضمن ذلك إعمال القانون ع).  وما بعدها أدناه٤٥انظر الفقرة   (وتوجيهها وتدريبها   

 وخباصة يف احلاالت اليت يكون فيها الوالدان أو غريمها من األقرباء يف األسرة مرتكيب               -الفضـلى لألطفال املتأثرين     
: والوقاية هي الغرض األول من إصالح القانون حلظر العقوبة البدنية اليت ُتماَرس ضد األطفال داخل األسرة  . العقوبة

الذي يستهدف األطفال عن طريق تغيري املواقف واملمارسات، مع التأكيد على حق األطفال يف أي الوقاية من العنف 
احلماية املتساوية وتوفري أسس ال لبس فيها حلماية الطفل وتشجيع أشكال إجيابية لتربية الطفل تكون خالية من العنف 

 . وقائمة على املشاركة

كال العقوبة البدنية سيستلزم إصالحات قانونية خمتلفة يف        والتوصل إىل حظر واضح وغري مشروط لشىت أش        -٣٩
فقد يتطلب إدراج أحكام حمددة يف قوانني قطاعية تشمل التعليم ونظام قضاء األحداث وخمتلف              . دول أطراف عدة  

تداء غري أنه ينبغي أن يكون واضحاً متام الوضوح أن أحكام القانون اجلنائي املتعلقة باالع             . أشـكال الرعاية البديلة   
وقد يستلزم ذلك إدراج أحكام إضافية      . بالعنف تشمل أيضاً كافة أشكال العقوبة البدنية، مبا يف ذلك داخل األسرة           

بيد أنه ميكن أيضاً إدراج حكم يف القانون املدين أو قانون األسرة حيظر استخدام              . يف القانون اجلنائي للدولة الطرف    
ويؤكد هذا احلكم على أنه مل يعد بإمكان الوالدين أو          . قوبة البدنية شـىت أشـكال العنف، مبا فيها كل أشكال الع         

يف حدود  (غريمهـا مـن مقدمي الرعاية التذرع بأية دفوع تقليدية مفادها أنه من حقهم استخدام العقوبة البدنية                  
سرة بشكل  كما ينبغي أن يؤكد قانون األ     . يف صورة مقاضاهتم مبوجب القانون اجلنائي     ") االعتدال"أو  " املعقـول "

إجيـايب على أن مسؤولية الوالدين تشمل تقدمي اإلرشاد والتوجيه املناسبني لألطفال دون اللجوء إىل أي شكل من                  
 .أشكال العنف

وال يعـين مبدأ احلماية املتساوية لألطفال والكبار من االعتداء بالعنف، مبا يف ذلك داخل األسرة، أن مجيع          -٤٠
ومبدأ احلد  . لوالدين للعقوبة البدنية ضد األطفال ينبغي أن تفضي إىل مقاضاة الوالدين          احلاالت املسجلة عن ممارسة ا    

 يضمن عدم نظر احملاكم يف االعتداءات البسيطة عدا يف          - الذي قوامه أن القانون ال ُيعىن باملسائل التافهة          -األدىن  
وحتتاج الدول إىل . اليت يتعرض هلا األطفالظروف استثنائية للغاية؛ وستنطبق نفس القاعدة على االعتداءات البسيطة 
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وبينما ينبغي التحقيق على النحو املناسب يف مجيع التقارير املتعلقة بالعنف . وضع آليات فعالة لتقدمي التقارير واإلحالة
ضـد األطفـال وضمان محاية هؤالء األطفال من التعرض لضرر جسيم، فإن اهلدف هو رد الوالدين عن استخدام                   

 .اختاذ تدابري مواتية وتربوية وغري قائمة على العقابالعنف ب

ونظراً إىل وضع الطفل ككائن يعتمد على غريه وإىل الطابع احلميمي للعالقات األسرية، جيب التزام احلذر                 -٤١
. الشـديد لدى اختاذ أية قرارات تتعلق مبقاضاة الوالدين أو التدخل بشكل رمسي يف حياة األسرة بأية طريقة أخرى                  

وترى اللجنة أن املقاضاة وغريها . يث ُيستبعد يف معظم احلاالت أن ختدم مقاضاة الوالدين املصاحل الفضلى لألطفالح
ينبغي أن تقتصر على احلاالت اليت ُتعترب فيها هذه         ) كنقل الطفل أو نقل القائم بالعنف     (مـن اإلجـراءات الرمسية      

وينبغي إيالء . يم ومتماشية مع املصاحل الفضلى للطفل املتأثراإلجراءات ضرورية حلماية الطفل من التعرض لضرر جس
 .آراء الطفل املتأثر االعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه

وينبغي أن تؤكد خدمات املشورة والتدريب اليت تقدم إىل اجلهات املعنية بنظم محاية الطفل، مبا فيها الشرطة  -٤٢
وينبغي أن يؤكد التوجيه أيضاً على ما تقضي به         .  النهج إزاء إنفاذ القانون    والسلطات القضائية واحملاكم، على هذا    

 مـن االتفاقية من أنه ال جيوز فصل الطفل عن والديه إال إذا تقرر أن هذا الفصل ضروري لصون مصاحل                     ٩املـادة   
ومع اشتراك مجيع األطراف الطفل الفضلى، ورهناً بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقاً للقوانني واإلجراءات املعمول هبا، 

ويف احلاالت اليت ُيعترب فيها الفصل مربراً، ينبغي حبث احللول البديلة إليداع الطفل خارج              . املعنـية، مبن فيها الطفل    
 .األسرة، مبا يف ذلك نقل مرتكب العنف وإصدار األحكام مع وقف التنفيذ، وما إىل ذلك

 كاملدارس وغريها من املؤسسات وأشكال      -بيت العائلي   وحيـثما تنكشف حاالت عقوبة بدنية خارج ال        -٤٣
وينبغي .  رغم احلظر وبرامج التثقيف والتدريب اإلجيابية، ميكن أن تشكل املقاضاة استجابة معقولة            -الرعاية البديلة   

ان ومن األمهية مبك. أيضاً هتديد مرتكب العنف بالتعرض إلجراءات تأديبية أخرى أو بالفصل كوسيلة ردعية واضحة      
أن ُينشر حظر العقوبة البدنية وغريها من ضروب العقوبة القاسية أو املهينة، والعقوبات اليت قد تنجر عن ممارستها،                  

. عـلى نطاق واسع يف صفوف األطفال ومجيع األطراف اليت تعمل إىل جانب األطفال أو ألجلهم يف مجيع األماكن                  
ل جزءاً من الرقابة املستمرة اليت تقضي هبا االتفاقية فيما يتصل           وجيب أن يشكل رصد النظم التأديبية ومعاملة األطفا       

وجيب أن تتاح لألطفال وممثليهم يف كافة حاالت اإليداع هذه إمكانية الوصول           . جبميع املؤسسات وحاالت اإليداع   
يف الفـوري والسري إىل خدمات املشورة اليت تراعي خصوصيات الطفل، والدعوة، وإجراءات تقدمي الشكاوى، و              

وينبغي أن  . هنايـة املطاف إىل احملاكم، مع حصوهلم على املساعدة القانونية وغريها من أشكال املساعدة الضرورية              
 .ُيشترط يف املؤسسات اإلبالغ عن أية أحداث عنف واستعراضها

 التدابري التثقيفية والتدابري األخرى -٣ 

بار الواجب آلراء الطفل بشأن وضع وتنفيذ التدابري         من االتفاقية على أمهية إيالء االعت      ١٢تؤكـد املـادة      -٤٤
 . التثقيفية والتدابري األخرى الرامية إىل استئصال العقوبة البدنية وغريها من ضروب العقوبة القاسية أو املهينة
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لالزم يف ونظراً ملا حتظى به العقوبة البدنية من قبول تقليدي واسع النطاق، فإن احلظر مبفرده لن حيقق التغيري ا -٤٥
. حيث جيب القيام بتوعية شاملة حبق األطفال يف احلماية وبالقوانني اليت تكرس هذا احلق     . السـلوكات واملمارسات  

 من االتفاقية، بأن تنشر مبادئ االتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل      ٤٢وتـتعهد الـدول، مبوجب املادة       
 . لسواءاملالئمة والفعالة بني الكبار واألطفال على ا

وباإلضـافة إىل ذلك، جيب على الدول أن تسعى باستمرار إىل تشجيع العالقات واألمناط التربوية اإلجيابية                 -٤٦
واخلالـية مـن العنف يف صفوف الوالدين ومقدمي الرعاية واملدرسني وغريهم من األطراف اليت تعمل إىل جانب                  

تقضي بإلغاء العقوبة البدنية فحسب، وإمنا تنص على إلغاء مجيع وتؤكد اللجنة على أن االتفاقية ال . األطفال واُألسر
وليست االتفاقية هي اليت ُتملي على الوالدين بالتفصيل        . أشـكال العقوبة القاسية أو املهينة اليت تستهدف األطفال        

لعالقات داخل األسرة بل إن االتفاقية توفر إطاراً من املبادئ لتوجيه ا. كيفية تنظيم العالقات مع أطفاهلم أو توجيههم
فاألطفال . وجيب احترام احتياجات الطفل للنمو    . وبـني املدرسني ومقدمي الرعاية وغريهم من األطراف واألطفال        

فعندما يلجأ أقرب الناس إىل الطفل من الكبار إىل استخدام          . يتعلمون مما يفعله الكبار، وليس مما يقوله الكبار فقط        
ع الطفل، فهم بذلك ُيبدون ازدراءهم حلقوق اإلنسان ويلقنون درساً مؤثراً وخطرياً            العـنف واإلذالل يف عالقاهتم م     

 .قوامه أن العنف يشكل أحد السبل الشرعية يف البحث عن تسوية اخلالفات أو تغيري السلوكات

دولة، فالطفل ليس ُملكاً للوالدين أو لل     . وتؤكد االتفاقية وضع الطفل بوصفه شخصاً يتمتع حبقوق اإلنسان         -٤٧
أو، عند االقتضاء، أعضاء األسرة     ( إىل الوالدين    ٥ومن هذا املنطلق، تطلب املادة      . وال هـو جمـرد موضوع اهتمام      

أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل املتطورة، التوجيه واإلرشاد املالئمني عند ممارسة             ) املوسـعة أو اجلماعـة    
، اليت تؤكد املسؤولية األوىل للوالدين، أو األوصياء        ١٨وتنص املادة   . الطفـل احلقوق املعترف هبا يف هذه االتفاقية       

وتقضي املادة  ". تكون مصاحل الطفل الفضلى موضع اهتمامهم األساسي      "القانونيني، يف تربية الطفل ومنوه، على أن        
، مع إيالء آراء "يف مجيع املسائل اليت متس الطفل" أن تكفـل الـدول لألطفال احلق يف التعبري عن آرائهم حبرية    ١٢

ويؤكد هذا احلاجة إىل أمناط من التنشئة والرعاية والتعليم حتترم          . الطفل االعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه      
على أمهية أن يكون " أهداف التعليم" بشأن ١وقد أكدت اللجنة، يف تعليقها العام رقم . حقوق األطفال يف املشاركة

 . )١٦("ل ومناسباً لـه ومتكينياًُمركَّزاً على الطف"التعليم 

وتالحـظ اللجـنة أنه يوجد يف الوقت الراهن الكثري من املواد والربامج اليت تشجع أمناط التنشئة والتربية                   -٤٨
اإلجيابية واخلالية من العنف، وهي مواد وبرامج موجهة للوالدين وغريمها من مقدمي الرعاية واملدرسني تقوم بوضعها 

وميكن تكييف هذه املواد    . )١٧( األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية وغريها من اجلهات        احلكومـات ووكـاالت   
                                                      

 .١١انظر احلاشية  )١٦(
املضي قدماً حنو التأديب : القضاء على العقوبة البدنيةتثين اللجنة، من مجلة أمثلة، على دليل اليونسكو،  )١٧(

ويقدم الدليل جمموعة من املبادئ املتعلقة بالتأديب البناء، تستمد . ٢٠٠٥، منشورات اليونسكو، باريس،   البـناء للطفل  
 وي أيضـاً على مراجع متاحة على شبكة اإلنترنت تتعلق مبواد وبرامج متاحة على              وحيـت . جذورهـا مـن االتفاقـية     

 .النطاق العاملي
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وميكن لوسائط اإلعالم أن تؤدي دوراً مثيناً للغاية يف . والربامج على النحو املالئم الستعماهلا يف دول وحاالت خمتلفة      
وبة البدنية وغريها من ضروب العقوبة القاسية أو وتستلزم مكافحة التقاليد اليت تكرس العق. التوعية وتثقيف اجلمهور
وينبغي أن يقوم تشجيع أمناط التنشئة والتربية اخلالية من العنف على مجيع نقاط االلتقاء بني    . املهيـنة عمـالً دؤوباً    

رة الدولـة والوالديـن واألطفال يف إطار خدمات الصحة والرعاية والتعليم، مبا فيها مؤسسات رعاية الطفولة املبك                
كما ينبغي أن ُتدرج هذه األمناط يف التدريب األويل والتدريب أثناء اخلدمة            . ومراكـز الـرعاية النهارية واملدارس     

 .املوجَهني للمدرسني ومجيع األطراف العاملة إىل جانب األطفال يف نظم الرعاية والقضاء

) اليونيسيف(نظمة األمم املتحدة للطفولة وتشري اللجنة إىل الدول بالتماس املساعدة التقنية من جهات منها م -٤٩
يف جماالت التوعية وتثقيف اجلمهور والتدريب هبدف       ) اليونسكو(ومـنظمة األمـم املتحدة للتربية والعلم والثقافة         

 .تشجيع النهج اخلالية من العنف

 الرصد والتقييم -٤

، على احلاجة إىل    "فيذ اتفاقية حقوق الطفل   التدابري العامة لتن  " بشأن   ٥وتؤكد اللجنة، يف تعليقها العام رقم        -٥٠
قـيام الدول األطراف برصد إعمال حقوق الطفل بطريقة منهجية عن طريق وضع مؤشرات مناسبة ومجع البيانات                 

 .)١٨(الكافية واملوثوقة

 وبناًء عليه، ينبغي للدول األطراف رصد ما حتققه من تقدم على درب القضاء على العقوبة البدنية وغريها                 -٥١
ومن األمهية مبكان إجراء حبوث تقوم . من ضروب العقوبة القاسية أو املهينة، وبالتايل إعمال حق األطفال يف احلماية          

عـلى مقـابالت مع األطفال وآبائهم وغريهم من مقدمي الرعاية وذلك يف كنف احلرية ويف ظل توفر الضمانات                   
وتشجع .  هذه داخل األسرة واملواقف إزاءها تقييماً صحيحاًاألخالقية املناسبة بغية تقييم مدى انتشار أشكال العنف

اللجـنة كـل دولة على إجراء هذه البحوث أو التكليف هبا، قدر اإلمكان، مع مجاعات متثل جمموع السكان بغية                    
وميكن أن تقدم نتائج البحوث أيضاً      . تقـدمي معلومـات أساسية، مث قياس التقدم احملرز على فترات دورية منتظمة            

 .جيهاً قيِّماً لتنفيذ محالت حتسيسية عاملية وهادفة ولتدريب الفئات املهنية العاملة إىل جانب األطفال وألجلهمتو

، على أمهية الرصد املستقل للتنفيذ من جانب اللجان الربملانية          ٥وتؤكد اللجنة أيضاً، يف تعليقها العام رقم         -٥٢
والرابطات املهنية ومجاعات الشباب واملؤسسات املستقلة حلقوق       واملـنظمات غري احلكومية واملؤسسات األكادميية       

دور املؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق     " بشأن   ٢انظر أيضاً تعليق اللجنة العام رقم       (اإلنسـان، على سبيل املثال،      

                                                      

، "التدابري العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل"،  )٢٠٠٣(٥جلنة حقوق الطفل، تعليق اللجنة العام رقم         )١٨(
 .٢الفقرة 
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مال حق وميكن لكافة هذه اجلهات أن تؤدي دوراً هاماً يف رصد إع   . )١٩(")اإلنسـان يف محاية وتعزيز حقوق الطفل      
 .األطفال يف احلماية من مجيع أشكال العقوبة البدنية وغريها من ضروب العقوبة القاسية أو املهينة

  شروط تقدمي التقارير مبوجب االتفاقية-سادساً 

تـتوقع اللجنة أن تضمِّن الدول تقاريرها الدورية املقدمة مبوجب االتفاقية معلومات عما تتخذه من تدابري                 -٥٣
مكافحة شىت أشكال العقوبة البدنية وغريها من ضروب العقوبة القاسية أو املهينة داخل األسرة ويف مجيع بغية حظر و

األماكن األخرى، مبا فيها معلومات تتعلق بأنشطة التوعية وتشجيع العالقات اإلجيابية واخلالية من العنف وبالعمليات 
 االحترام الكامل حلقوق األطفال يف احلماية من شىت أشكال       اليت تقوم هبا الدول لتقييم ما حترزه من تقدم على درب          

كما تشجع اللجنة وكاالت األمم املتحدة واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية             . العـنف 
واهليئات املختصة األخرى على مدها مبعلومات ذات صلة عن الوضع القانوين للعقوبة البدنية ومدى انتشارها وعن                

 .التقدم احملرز حنو القضاء عليها

- - - - - 

                                                      

وطنية املستقلة حلقوق اإلنسان    دور املؤسسات ال  " بشأن   ٢جلنة حقوق الطفل، تعليق اللجنة العام رقم         )١٩(
 .٢٠٠٢، "يف تعزيز ومحاية حقوق الطفل


