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نم ةيلاخلا ةلوفطلا جمانرب
فنعلا
:ملاعلا رييغت
فنعلا نم ةيلاخ ةلوفطلا لعج
ةعقاو ةقيقح
حوضوب لدي هنإ .اًمهم اًزاجنإ ،لزنملا لخاد كلذ يف امب ،فورظلا عيمج يف لافطألل ةيندبلا ةبوقعلا رظحي ينطو نوناق دامتعا دعي
امدنع .اًينوناق هنع يضاغتلا متي الو اًيعامتجا ا ًلوبقم دعي مل يذلاو لافطألا دض فنعلا لاكشأ نم لكش يه ةيندبلا ةبوقعلا نأ ىلع
اذه ملاعلا لوح لودلا هجاوت .لاعف ٍوحن ىلع هذيفنت نامض يف رامثتسالا لودلاو تاعمتجملا ىلع بجوتي ،ينوناقلا رظحلا ضرف متي
.ةيميلقإلاو ةينطولا لامعألا لوادج يف اًتبثُم نآلا ةيندبلا ةبوقعلا ءاهنإ فده حبصأ دقو ،يدحتلا
ةسرامم تعنم دق ةقطنملا يف ةلود  11لصأ نم  10نأ ذإ ،لافطألل "يندبلا باقعلا نم ةيلاخ ةقطنم" قيطلبلا ةقطنم نوكت داكتو
 1979،ماع يندبلا باقعلل ينوناقلا رظحلا تنس يتلا ملاعلا يف ىلوألا ةلودلا ديوسلا تناك .طاسوألا عيمج يف يندبلا باقعلا
) (2015اينوتسإو ) (2010ادنلوبو ) (2003ادنلسيآو ) (2000ايناملأو ) (1998ايفتالو ) (1997كرامندلاو ) (1987جيورنلاو ) (1983ادنلنف اهيلتل
.ينوناقلا رظحلا دعب يسورلا داحتالا ضرفي مل اميف  (2017).ايناوتلو
ةربخلا نم اًماع  40نم برقي ام اهيدل ميلقإلا نادلب ضعب نأ نيح يف .ةيضقلا هذه عم اهلماعت يف قيطلبلا لود فلتخت نكلو
ةيلاخ ةلوفط جمانرب دنتسي .فنعلا نم ةيلاخ ةلوفط نامضل قيرطلا ةيادب يف رخآلا ضعبلا لازي ال ،ينوناقلا رظحلا ذيفنت يف
نيلوؤسملاو نييسايسلا كلذ لمشيو .ةقطنملا يف رييغتلا عانُص اهرهظأ يتلا ةديشرلا ةدايقلاو قيمعلا مازتلالا ىلإ فنعلا نم
ءابآلاو بابشلاو لافطألا مهيف نمب ،نينطاوملاو مالعإلا لئاسوو نيعفادملاو نيثحابلاو نيسرامملاو تامدخلا يمدقمو نييموكحلا
.تاهمألاو
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
رحب ةقطنم يف لافطألل ةيندبلا ةبوقعلا رظح نوناقل لماكلا ذيفنتلا عيجشت وه فنعلا نم ةيلاخ ةلوفط جمانرب نم فدهلا نإ
سلجم ةنامأ لمعلا جمانرب ىلع فرشتو .نيددعتملا ةحلصملا باحصأ هيف كرتشي يذلا ينواعتلا لمعلاو طيطختلا ربع قيطلبلا
يف ةينطو تائيهو تارازو نم عورشملا معد ىلع ءاكرش لود سمخ لمعت .ةيبوروألا ةيضوفملا هليومت يف كرتشتو قيطلبلا لود
ةيعامتجالا ةياعرلا ةرازوو ،ادنلنف يف ةحصلاو ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازوو ،اينوتسإ يف ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو :قيطلبلا رحب ةقطنم
ةردابملا نأ امك .ديوسلا يف ةيعامتجالا نوؤشلاو ةحصلا ةرازوو ،ادنلوب يف لافطألا قوقحل ملاظملا نيمأ بتكمو ،ايفتال يف
.جمانربلل يلود كيرش يه لافطألل ةيندبلا ةبوقعلا لاكشأ عيمج ءاهنإل ةيملاعلا
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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 ،ا ًلصفم اًهيجوت مدقيو  -نيعم عوضوم ىلع ريرقت لك زكري .تاسايسلا عانصو نيعفادملاو
ريثأتلا نأشب يعولا ءاكذإ ىلع ةلمحلا لمعت ،كلذ نع ا ًلضف .زرحملا مدقت عبتتو تامدخلا ميدقتو يعولا ءاكذإ تالمحو ةيباجيإلا ةئشنتلاو
اًريياعم رفوتو ماهلإلا ةلمحلاو ريراقتلا هذه مدقت .مهيلإ ءوجللا لافطألا عيطتسي نيقوثوم نيغلاب دوجو ةيمهأو يندبلا باقعلل راضلا
ةبرجت ىلإ ريراقتلا دنتست نيح يف .ةعقاو ةقيقح فنعلا نم ةيلاخلا ةلوفطلا لعجو تاعمتجملا ليوحت ىلإ فدهت ةيلمع ٍتاودأو ةيهيجوت
يف رشع ىدحإلا لودلل طقف سيل ةلصلا تاذ ىلضفلا تاسرامملا ىلع ءوضلا طلستو ةيساسأ لئاسر لقنت اهنإف ،قيطلبلا رحب ةقطنم
.اهجراخو ابوروأ يف نكلو بسحف ةقطنملا
 www.childrenatrisk.eu/nonviolenceعقوملا ةرايز ىجرُي ةلمحلاو ريراقتلا لوح تامولعملا نم ديزملل
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ةمدقملا
ةيسيئرلا لئاسرلاو
ديدج قفاوت ىلإ ريشُي  1989ماع يف لفطلا قوقحل ةدحتملا ممألا ةيقافتا دامتعا نإ
تاموكحلا قتاع ىلع عقتو ،ةلماك قوقح باحصأ مه ،رشبك ،لافطألا نأ ىلع ءارآلا يف
.قوقحلا هذه قيقحت نامض ةيلوؤسم

باقعلل ينوناقلا رظحلا لعج نأ نيح يف .لافطألا ةيبرت يف فنعلا
نإف ،تارامثتسا بلطتيو اًتقو قرغتسي ًةعقاو ًةقيقح يندبلا
.هذيفنت نكمملا نم هنأ اًضيأ رهظُت ةبرجتلا

عرسألاو اًعويش ناسنإلا قوقح تادهاعم رثكأ نآلا ةيقافتالا تحبصأ
ةرظنلا رييغتب ةعِقوملا لودلا مازتلا ًةحِضوُم ، 1ملاعلا يف اًقيدصت
.مهتيامحو مهنيكمتو لافطألل ةيملاعلا

قوقحل ةدحتملا ممألا ةيقافتا لبِق نم ةوطخب ةوطخ ليلدلا اذه معدُي
ممألا ةنجل نع ةرداصلا ةيقافتالا ىلع ةماعلا تاقيلعتلاو لفطلا
ريبادتلا كلت قيبطت نكمي فيك حرشيو .لفطلا قوقحل ةدحتملا
يف امب ،يعولا ةدايز ىلإ نوناقلا حالصإ نم ،ةيلمعلا ةسرامملا يف
نيينهملا نم لكل تاردقلا ءانبو بيردتلاو ميلعتلاو طيطختلا كلذ
.يندملا عمتجملاو

نم لفطلا ةيامح" تاموكحلا ىلع ةيقافتالا نم  19.1ةداملا يضقت
لامهإلا وأ ةءاسإلا وأ ةباصإلا وأ يلقعلا وأ يدسجلا فنعلا لاكشأ عيمج
كلذ يف امب ،لالغتسالا وأ ةلماعملا ءوس وأ ةلمهملا ةلماعملا وأ
ينوناقلا يصولا وأ )نيدلاولا( دلاولا ةياعر ءانثأ ،يسنجلا ءادتعالا
يباقعلا فنعلا ءاهنإ نإ . "2لفطلا ةياعر هيدل رخآ صخش يأ وأ )ءايصوألا(
ءاهنإل لمعلا يف ةيويح ةيجيتارتسا وه فورظلا عيمج يف لافطألا دض
.مهدض فنعلا لاكشأ عيمج

ةيسيئرلا لئاسرلا
:ةيلاتلا ةيساسألا لئاسرلا يهيجوتلا ريرقتلا اذه مدقي

 http://www.criticalissuesforum.org/index.html.ىلع عالطالا ىجري ،تامولعملا نم ديزملل 1
: https://downloads.unicef.org.uk/wp-content/uploads/2010/05/UNCRC_united_nations_convention_on_the_rights_of_the_child.pdf?_ga=2.180006244.1945329974.1534770920-415042064.1534770920ىلع ةيقافتالا نم ةخسن ىلع عالطإلا نكمي 2
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نادلبلا يف .كولسلاو فقاوملا رييغت نكمملا نم هنأ فرعن ••
رييغتلا ققحت  ،يندبلا باقعلا مادختسا نم تضفخ يتلا
ةيعامتجالا تاروطتلاو ،نوناقلا حالصإ نم جيزم لالخ نم يعامتجالا
معدلا دعُي .قوقح باحصأك لافطألل روطتم مهفو ةيسايسلا -
ةمهم اًتاودأ ةينطولا لمعلا ططخو ةحضاولا تاعيرشتلاو ،يسايسلا

دحلل يرورضلا ساسألا وه نوناقلا يف ةيندبلا ةبوقعلا رظح نأ امك
.فنعلا نم لافطألا ريرحتل اًيفاك سيل ،هدحو هنكلو ،اهمادختسا نم
ىلع ريبادت لالخ نم كلذ يف امب ،لاعف لكشب رظحلا ذيفنت بجي
لوح ةيعامتجالا فقاوملاو فارعألا رييغت ىلإ فدهت عمتجملا ىوتسم
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كاردإو همعدو يندبلا باقعلا رظح مهف نم ريهامجلا تائف فلتخم
لمشت .فنعلا لاكشأ عيمج نم نيررحتم اونوكي نأ يف لافطألا قح
ريغ ةيندبلا ةبوقعلا نأ اهلقن نيعتي يتلا ةيسيئرلا لئاسرلا
يتلا فنعلا نم ةيلاخلا ةلوفطلا نأو  ،لفطلاب ةرضمو ةلوبقم
نم لك ىلع عفنلاب دوعت ةيباجيإلا ةيبرتلا بيلاسأ مدختست
.ماع لكشب عمتجملا ىلع كلذكو ،نيدلاولاو لافطألا

ططخ لمعتو .لافطألل ًةعقاو ًةقيقح ةيندبلا ةبوقعلا رظح لعجل
راودألا نوكت امدنع لضفأ لكشب ةينطولا لمعلا تايجيتارتساو
نيديعصلا ىلع ةطشنألا ليومت متيو ةحضاو تايلوؤسملاو
.ينطولاو يلحملا
لكشب غالبإلا يف نوناقلا حالصإ نم يسيئرلا فدهلا لثمتي ••
نوناقلا نأو لوبقم ريغ يندبلا باقعلا لاكشأ نم لكش يأ نأ حيرص
،رابكلل ةبسنلاب لاحلا وه امك ،ءادتعالا نم لافطألا يمحي
ضرغلا لثمتي .لفطلل ىلثملا حلاصملا قيقحتل قّبطُيسو
ةياعرلا يمدقمو نيدلاولا معدو فيقثت يف رظحلا نم يساسألا
ةطخ لاعفلا ينوناقلا حالصإلا قفارُي .مهميرجت سيلو ،نيرخآلاو
.نوناقلاب ةيعوتلل تاوطخ كلذ يف امب ،ةحضاو لمع
رشابم ريغو رشابم لكشب نولمعي نيذلا نيينهملا عيمج جاتحي ••
نم يئاقولا ضرغلا مهفل تاردقلا ءانبو بيردتلا ىلإ لافطألا عم
معد لضفأ ميدقتل اهذيفنت ةيفيكو ةيندبلا ةبوقعلا رظح
يعضاو نيينهملا نم ةلصلا تاذ تاعومجملا لمشتو .لافطألل
يذفنُمو ،نيسردملاو ،نييعامتجالا نييئاصخألاو ،تاسايسلا
عم نيلماعلا نم مهريغو نييحصلاو نييبطلا نيينهملاو ،نوناقلا
.لافطألا
اًقيسنت ةيندبلا ةبوقعلا رظح نوناقل لاعفلا ذيفنتلا بلطتي ••
ريبادتلل ةيولوألا ءاطعإو ،فيقثتلا نامضل تاعاطقلا نيب اًحضاو
،ديجلا قيسنتلا نإ .عساو قاطن ىلع اهرشنو اهذيفنتو ،ةيئاقولا
،يندملا عمتجملاو ةموكحلا نيبو ةموكحلا يف مييقتلاو دصرلاو
.لاعفلا هذيفنت نمضي فوس
تامدخلا نم ةرفاضتم تاءارجإ ذاختا لاعفلا ذيفنتلا بلطتي ••
نم ،ةيلحملاو ةينطولا ةموكحلا نم قيسنتب ،تاسسؤملاو
،رسألاو ،ةياعرلا يمدقم نم مهريغو تاهمألاو ءابآلاو لافطألا لجأ
تامدخلا يندملا عمتجملا لمشي .يندملا عمتجملاو تاعمتجملاو
لئاسوو ،ةيميداكألا طاسوألاو ،ةيريخلا تايعمجلا اهريدت يتلا
قيبطت بلطتي .تامظنملا نم اهريغو ةينيدلا تاعامجلاو ،مالعإلا
اهيف لمعلا تاعامجلا كلتل نكمُي ًةئيب ةيندبلا ةبوقعلا رظح
.3عمتجملا رصانع عيمج ربع ذيفنتلا معدل ةيلعاف رثكأ لكشب
نيكمتل ىوتسملا ةيلاعو ةقستم تالاصتا ىلإ ةجاح كانه ••
 56.ةرقف "،لفطلا لوقح ةيقافتا ذيفنتل ةماعلا ريبادتلا  5 (2003):مقر ماعلا قيلعتلا" ،لفطلا قوقح ةنجل 3
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02

يملاع روظنم
ةصلختسم سوردو
،يندبلا باقعلا مادختسا تضفخ يتلا نادلبلا يف .كولسلاو فقاوملا رييغت نكمملا نم هنأ فرعن
ةيسايسلاو ةيعامتجالا تاروطتلاو ينوناقلا حالصإلا نيب عمجلا لالخ نم يعامتجالا لوحتلا ققحت
لمعلا ططخو ةحضاولا تاعيرشتلاو ،يسايسلا معدلا دعُي .قوقح باحصأ مهفصوب لافطألا مهف روطتو
تايجيتارتساو ططخ لمعتو .لافطألل ًةعقاو ًةقيقح ةيندبلا ةبوقعلا رظح لعجل ةمهم اًتاودأ ةينطولا
ىلع ةطشنألا ليومت متيو ةحضاو تايلوؤسملاو راودألا نوكت امدنع لضفأ لكشب ةينطولا لمعلا
.ينطولاو يلحملا نيديعصلا

اذه يدؤي نأ نكمُي ،أوسألا تالاحلا يف .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف لافطألا
ثاحبألا نم ةديازتُم ةعومجم كانه نكل ،ةافولا ىتحو ةريطخ ةباصإ ىلإ
جئاتنلا نم ةعومجمب "برضلا" لثم ةدح لقأ ا ًلاكشأ اًضيأ طبرت
اهنم ريثكلا دتمي نأ نكمي ،لافطألل ةيبلسلا ةيكولسلاو ةيحصلا
طبتري ،رشابملا يدسجلا ررضلا ىلإ ةفاضإلاب .غولبلا ةلحرم ىلإ
جئاتنلاو ،خملا روطتو ،ةيلقعلا ةحصلا روهدتب يندبلا باقعلا
ريمدتو ،عمتجملل يداعملا كولسلاو فنعلا ةدايزو ،ةيميلعتلا
مادختساو لبقت ةدايز ىلإ اًضيأ يدؤي نأ نكمُي .5ةيرسألا تاقالعلا
رطخ ةدايزب طبترا دقل ،اًديدحت .ةايحلا نم قحال تقو يف فنعلا
.6فنعلل بكترمك وأ ةيحضك امإ ،ميمحلا كيرشلا نم فنعلل ضرعتلا
تايوتسم لك نم دحلل يرورض يندبلا فنعلا ءاهنإ نإف كلذل
ةيمنتلا لامعأ لودج نم  16فدهلا بجومب .انتاعمتجم يف فنعلا
لك تمزتلا دقف "،ةيوقلا تاسسؤملاو لدعلا ،مالسلا" ،ةمادتسُملا
فدهلا( 2030ماع لولحب لافطألا دض فنعلا لاكشأ لك ءاهنإب لودلا
فدهلا اذه وحن زرحملا مدقتلا عبتتل ةدمتعملا تارشؤملا دحأ 16.2).7
نِم يندبلا باقعلا ةبرجتل اوضرعت نيذلا لافطألا ةبسن سيقي
نم ةلماش ةمزح ريوطت مت  16.2.1).رشؤملا( ةياعرلا يمدقم لبِق
فنعلا ءاهنإل لودلل راطإ ريفوتل  INSPIRE ،ىمست  ،تايجيتارتسالا
رظحت نيناوقل ةجاحلا ىلع ءوضلا  INSPIREةلمح طلسُت .لافطألا دض
يمدقمو ،نيسردملا ،نيدلاولا لبِق نم لافطألل يندبلا باقعلا
.8نيرخآلا ةياعرلا
،همادختسا نم دحلل يرورض ساسأ نوناقلا يف يندبلا باقعلا عنم نإ

؟ةيندبلا ةبوقعلا رظحت اذامل 2.1
هتمارك مارتحا يف لفطلا قح كهتني ةيندبلا ةبوقعلا مادختسا نإ
ومنلاو ةحصلا يف هقح نع ا ًلضف ،ةيندبلا هتمالسو ةيناسنإلا
ةبوقعلا وأ ةلماعملا عاونأ نم هريغو بيذعتلا نم ررحتلاو ميلعتلاو
.ةنيهُملا وأ ةيناسنإاللا وأ ةيساقلا
،نيغلابلا ىلع ءادتعالاو يندبلا باقعلا اهيف رظحُي يتلا نادلبلا يف
ضرعتلا مدع يف لفطلا قح لافطألل ةيندبلا ةبوقعلا ةيعرش كهتنت
حمست يتلا نيناوقلا نإ .هرمع ببسب نوناقلا بجومب زييمتلل
ضارعأ نم يه ،ةناهإلا سفن نم نيغلابلا يمحت نكل  ،لافطألا ةناهإب
تاكلتممك لافطألل ةرظنلا ززعُتو ،عمتجملا يف لافطألا ةلاح يندت
باقعلا ةيعرش ضوقت امك .نيلماك قوقح باحصأو دارفأ نم ا ًلدب
فنعلا نم ةددحم ةجرد نأ ةركف ززعت اهنأ ثيح ،لفطلا ةيامح نم يندبلا
.ةلوبقم ةركف يه لافطألا دض
نادلبلا عيمجل ةدحتملا ممألل ةعباتلا لفطلا قوقح ةنجل تحضوأ
يف يندبلا باقعلل لماكلا رظحلا بلطتت لفطلا قوقح ةيقافتا نأ
.رظحلا اذهل لاعفلا ذيفنتلاو  ،لزنملا كلذ يف امب  ،فورظلا عيمج
تادهاعم دصرل ىرخألا ةيميلقإلا تائيهلاو ةدحتملا ممألا تائيه ززعت
،اهيلع ءاضقلاو ةيندبلا ةبوقعلا رظحل ةوعدلا هذه ناسنإلا قوقح
.4ةلماشلا ةيرودلا ةعجارملا لالخ نم ةيضقلا راثت ام ًاريثكو
اهل ضرعتي يتلا اًعويش فنعلا لاكشأ رثكأ يندبلا باقعلا لظي

،ضارعتسالا ديق ةلودلل تايصوت لودلا ردصت .تاونس سمخ لك ،ناسنإلا قوقحل ماعلا اهلجس صخي ام يف ةدحتملا ممألا يف ىرخألا ءاضعألا لودلا لبق نم لودلا صحف هبجومب متي نارقألا ضارعتسا ماظن وه لماشلا يرودلا ضارعتسالا 4
.اهملستت ةيصوت لكل بيجتست نأ بجي يتلاو
5 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; and 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.
6 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); and 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.
: https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/رظنا ،تامولعملا نم ديزملل 7
8 World Health Organisation Inspire: 7 Strategies for ending violence against children http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/inspire/en/
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نم ةجرد مادختسال يديلقتلا يعامتجالاو ينوناقلا لوبقلل اًرظن ••
،تاعمتجملا نم ديدعلا يف لافطألا ةيبرت يف يندبلا باقعلا
يأ مادختسا ينوناقلا ريغ نم هنأ نوناقلا حضوي نأ يرورضلا نمف
وأ نيهملا باقعلا نم رخآ عون يأ وأ يندبلا باقعلا نم ةجرد وأ لكش
.لفطلل لِذُملا
نيدلاولا عنم وه رظحلا نم يسيئرلا فدهلا نأ حيضوت مهملا نمو ••
وأ ةيساقلا تابوقعلا نم اهريغ وأ ةفينعلا تابوقعلا مادختسا نم
سيلو ةياعرلا يمدقمو نيدلاولا فيقثتو معد لالخ نم ةنيهملا
روهمجلا ةنأمط ىلع دعاسي امم .مهيلإ ةيمارجإ مهت هيجوت لالخ نم
.لفطلل ىلضُفلا حلاصملا ققحي امب رظحلا ذيفنتل مههيجوتو
روطتملا مهفلاو ةيسايسلا  -ةيعامتجالا تاروطتلا تمهاس ••
نوناقلا حالصإ تايلمع حاجن يف قوقح باحصأ مهفصوب لافطألل
.قيطلبلا رحب ةقطنم يف ةصاخو  ،نادلبلا نم ديدعلا يف
اهتمعد ام اذإ ةلاّعف نوناقلا حالصإ تالمح لعج نكمملا نمف ••
امب ةلعافلا تاهجلا نم ةكرتشم ةعومجم اهتداقو مالعإلا لئاسو
ةينيدلا تامظنملاو عمتجملا ؛بابشلا تامظنم ؛بالطلا :كلذ يف
ةينطولا تاسسؤملا ،ملاظملا ءانمأ ؛ةيموكحلا ريغ تامظنملا ؛
.نييسايسلاو تارازولا ؛ ناسنإلا قوقحل
باقعلا رظحل ةوعدلا دنع رظحلل معدو مامتهاو مهفت ءانب مهملا نم ••
يعناص وأ يندملا عمتجملا نم ةردابمب كلذ ناك ءاوس يندبلا
.تاسايسلا
ذيفنت يف دعاسي امب رظحلل اًمعد يوق ينطو عامجإ دشح بجي امك ••
.ةقحاللا ذيفنتلا دوهج يف اًضيأ مهم هنأ امك ،ةلوهسب رظحلا اذه
ينوناقلا رظحلا ذيفنت ⇥ 2.3.2

يملاعلا ديعصلا ىلع زرحملا مدقتلا 2.2
لاكشأ عيمج ىلع اًينوناق اًرظح ضرفت ةلود لوأ ديوسلا تحبصأ نأ ذنم
مدقتلا ةريتو تعراست  1979،ماع يف لافطألل ةيندبلا ةبوقعلا
امدنع  2006،ماع ذنم .ةريخألا تاونسلا يف اميس ال ،رظحلا وحن يملاعلا
لافطألا دض فنعلا نأشب ةدحتملا ممألل يملاعلا ريرقتلا ىصوأ
عاونأ عيمج ترظح يتلا لودلا ددع داز ،ا ًلجاع اًبلطم هرابتعاب رظحلاب
عبر نم رثكأ نإف ،نآلاو .فاعضأ ةثالث نم رثكأل يندبلا باقعلا
يندبلا باقعلا ىلع اًرظح تضرف دق ةدحتملا ممألا يف ءاضعألا لودلا
لود تبرعأ امنيب .لزنملا كلذ يف امب ،فورظلا عيمج يف لافطألل
باقعلا رظح يف اًمدقت تزرحأو كلذب مايقلل اهمازتلا نع ةريثك ىرخأ
.س رادملا لثم لزنملا جراخ تائيبلا يف يندبلا
نأ اًنايحأ ججحتت يندبلا باقعلا ةهباجم يف ةددرتملا لودلا امأ
روهمجلا دعتسي ىتح رظتني نأ بجي رظحلا نأو "دعب نحي مل ناوألا"
عيمج نم ةيامحلا نأ لفغن الأ انيلع بجي ،كلذ عمو .رييغتلا اذهل
،لفط لكل هب اًفرتعم اًيساسأ اًقح لعفلاب تحبصأ فنعلا لاكشأ
اهمادختسا مدع يغبني ال مأ اًديؤم ماعلا يأرلا ناك اذإ ام ةلأسم نأو
لودلا نم ديدعلا ةبرجت رهظُت ،كلذ ىلع ةوالع .اهلامعإ ريخأتل ةعيرذك
عبتي ام اًريثك يندبلا باقعلا رظح حلاصل ماعلا يأرلا يف ريغتلا نأ
يف فارتعالل هتاذ دح يف يدؤي دق امم ،هقبسي الو رظحلا ذيفنت
ىلع دمتعت ال يتلا ةيبيدأتلا لئاسولا ايازمب دالبلا ءاحنأ عيمج
.فنعلا
فنع نودب لافطألا ةيبرت وحن رييغتلا نأ نايحألا ضعب يف لاقي
بجي هنأب نيدلاولا عانقإ بعصلا نم هنأ الإ .رظح الب ثدحي نأ نكمي
امدنع .اًنوناق هب اًحومسم مادام يندبلا باقعلا مادختسا مدع مهيلع
دارفألا تاسرامم يف قمعب ةلصأتم يندبلا باقعلا ةسرامم نوكت
تبثيو حوضولا ىلع نوناقلا صني نأ يرورضلا نمف ،ةليوط لايجأل
.مويلا دعب ا ًلوبقم دعي مل يندبلا باقعلا نأ كش ىندأ نود
اياضق نم ديدعلا عم حفاكت تاعمتجملاو لودلا نم ديدعلا نأ امك
فنعلاو لافطألا ةلامع كلذ يف امب  ،لفطلا ةيامحو لفطلا قوقح
ريخأتل اًببس سيل تايدحتلا هذه راشتنا نكلو ،لافطألا دض يسنجلا
،نوناقلا حالصإ ةيلمع نإف ،ضيقنلا ىلعو .يندبلا باقعلا رظح
،نيغلابلل ةحونمملا ءادتعالا نم لافطألل ةيامحلا سفن ريفوتل
لافطألل ةرظنلا ززعتو عمتجملا يف لافطألا ةناكم عفر ىلع دعاست
وأ نينطاوم فاصنأ اوسيلو قوقحلا لماك مهل نينطاوم مهرابتعاب
يندبلا باقعلا ةيضق عم لماعتلاف ،ةقيرطلا هذهبو .تاكلتمم
.ةيلُك ةقيرطب لفطلا قوقح عيمج ةجلاعمل لوخد ةطقن رفوي نأ نكمي
باقعلا مادختسا نم تللق يتلا لودلا ضعب ،لاثملا ليبس ىلع
ىلع نيغلابلا ةقفاوم يف ةدايز اًضيأ تدهش ينوناق رظح دعب يندبلا
.لفطلا توص مارتحاو لفطلا ةكراشم
ةصلختسملا ربعلا 2.3
رحب ةقطنم براجت نم ةدافتسملا ةيسيئرلا سوردلا نم ددع كانه
رظحلا ذيفنتو يندبلا باقعلل ماتلا رظحلا قيقحت يف قيطلبلا
.ينوناقلا
ينوناقلا رظحلا قيقحت ⇥ 2.3.1

يف فصنلا براقي امم برضلل ماظتناب نوضرعتي اوناك يذلا لافطألا ددع ضفخنا ،لاثملا ليبس ىلع ،ديوسلا يف .هدعبو ينوناقلا حالصإلا لبق ةنراقم ًاثاحبأ لودلا نم ددع ىرجأ ثيح ،قيطلبلا رحب ةقطنم يف كلذ ةظحالم نكمي 9
 2000.ةنس دعب ةليئض ةيوئم ةبسن ىلإ يضاملا نرقلا تاينينامث يف ثلثلا براقي ام ىلإ يضاملا نرقلا تانيعبس
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ىلع اهلماكت نامضل رظحلا ذيفنتل ةطخ عضو يرورضلا نم ••
ةلقتسم ةطخ هذه نوكت نأ نكمي .تارادإلاو تارازولا عيمج ىوتسم
.لافطألا دض فنعلا لاكشأ عيمج ءاهنإل عسوأ ةطخل لِم َّكُم رصنع وأ
راودألا نوكت امدنع لضفأ ةروصب ةينطولا لمعلا ططخ لمعت
نييوتسملا ىلع ليومتب ةطشنألا ىظحتو ةحضاو تايلوؤسملاو
.ينطولاو يلحملا
ٍفاك صيصختب اًموعدم  -اًقسنم ًالمع ذيفنتلا بلطتي ••
:كلذ يف امب ةسايسلا تالاجم نم ةعومجم ربع  -ةينازيملل
ريفوت ؛ فيقثتلا تالمحو ةماعلا ةيعوتلا تالمحل طيطختلا
بيردتلاو  ،لافطألاو تاهمألاو ءابآلل تامولعملاو معدلا تامدخ
.ينهملا
ءارآلا يف قفاوت ءانبل ةيمهألا ةياغ يف يعولا ىوتسم عفر نإ ••
ططخلا عضو بجي كلذل ،كولسلاو فقاوملا رييغتلو  ،رظحلا معدل
.ةرركتملاو لجألا ةليوط ةطشنألل ليومتلاو
ةياعرلا يمدقمو نيدلاولا دوزن امدنع ةيلعاف رثكأ تالمحلا نوكت ••
ةيبرتلا دئاوفو ةيندبلا ةبوقعلا رطاخم نم لك نع تامولعمب
زيزعتو رتوتلا ليلقتو يحصلا لافطألا ومن معدل ةيباجيإلا
.لفطلاو نيدلاولا نيب تاقالعلا
ةياغ يف ةيموكحلا ريغو ةيموكحلا ةلعافلا تاهجلا نيب نواعتلا ••
كلذ لمشيو .لاعف لكشب ينوناقلا رظحلا ذيفنتو رشنل ةيمهألا
نم اهريغو ملاظملا ءانمأو ةيميداكألا طاسوألاو يندملا عمتجملا
.مالعإلا لئاسوو ةلقتسملا تاسسؤملا
عيضاوم لاخدإ يف اًمهماًرود بعلت نأ مالعإلا لئاسو ناكمإبو ••
رظحلا لوح تامولعم كلذ يف امب ،ماعلا شاقنلا يف لفطلا ةيامح
نأ نكمي امك .ةيباجيإلا ةيبرتلاو ةيندبلا ةبوقعلا ىلع ضورفملا
ةادأ اهرودب نوكت نأ نكمي يتلاو يعمتجملا شاقنلل ةصنم مدقت
.عوضوملا اذه يف نينطاوملا كارشإل ةيوق
.رمتسملا ذيفنتلا غالبإ ىلع ةلدألاو ليلحتلاو ثحبلا دعاسيو ••
تاحوسملا لثم  ،تانايبلا عمجل ةديج تايلآ مادختسا نكمي
يجيردتلا ذيفنتلا ةبقارمل ،اياحضلا لافطألا وأ ةحصلل ةيرودلا
.ةلصلا تاذ تاسايسلاو رظحلل

لالخ نم كلذ يف امب ،ةيلاعفب ذفنُي نأ بجي نوناقلا حالصإ نكل
فقاوملاو فارعألا رييغت ىلإ فدهت عمتجملا ىوتسم ىلع ريبادت
ثودح ىلع ليلدلاو .لافطألا ةيبرت يف فنعلا لوح ةيعامتجالا
فيقثتو بيدأت يف تاسرامملاو فقاوملا يف ةيباجيإ تارييغت
كولسلا رييغت ةيلمع نكل ،9يوق يندبلا باقعلا رظح دعب لافطألا
اًرظح دعب ققحُت مل يتلا لودلا ىلع بجي ،كلذل .اًتقو قرغتست
ىلوأ ةوطخك ةينطولا تاعيرشتلا حالصإل ةيولوألا ءاطعإ ا ًلماك اًينوناق
رشؤم(  2030لولحب فينعلا باقعلا راشتنا نم دحلا ديرت تناك اذإ
16.2.1).
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لوح ءالمعلا عم ثدحتلل ةديج اًصرف لماشلا صحفلا تامدخ رفوت ••
فنعلا تالاح ىلع فرعتلا لهست نأ نكميو  ،يندبلا باقعلاو فنعلا
.اهتعباتمو
ريراقت ميدقت ىلع ةحضاولا غالبإلا تامازتلا عجشت نأ نكمي ••
 ،ةفورعملا وأ اهيف هبتشملا فنعلا تالاح ةلاحإو ةيقابتسا
دعاصت عنم يف دعاست دقو لخدتلاو ركبملا فرعتلا يف ةدعاسملاو
.فنعلا
ةيامح ماظنل ةيساسألا فادهألا نم يرسألا لاصفنالا عنم دعي ••
نأ بجي ،لزنملا يف يندبلا باقعلا مادختسا فاشتكا دنع .لفطلا
عم ،ةدح ىلع ةلاح لك ساسأ ىلع لفطلل ىلضفلا حلاصملا ددحتت
.لفطلل ةصاخلا فورظلا ةاعارم
اًيرورض تالاكولا نيب نواعتلاو تاصصختلا ددعتم نواعتلا دعي ••
اهيلإ ةلاحإلاو لافطألا دض فنعلا تالاح ىلع ركبملا فشكلل
.سوهانراب جذومن  ،لاثملا ليبس ىلع  ،اهتعباتمو
بيردت جمارب نم ةعونتم ةعومجمو ةرسألا معد تامدخ ىلإ ةجاح كانه ••
.رسألل ةددحملا تاجايتحالا ةيبلتل ةيبرتلا
امدنع ةيلاعف رثكأ تامدخلا نوكت ،يرسألا لاصفنالا تالاح يف ••
يغبني ،ةقثلا قيقحتلو .مهمدخت نيذلا ناكسلا يف ةقثلا د ِّلَوت
ةيفافشلا نامض ىلإ ةلودلا تامدخو ةيعمتجملا تامدخلا فدهت نأ
اهب متي يتلا ةقيرطلا يف ةهازنلاو ةلءاسملاو ةيقوثوملاو
.اهتعباتمو لزنملا يف فنعلا تالاح عم لماعتلا
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ةوطخب ةوطخ ليلد
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03

نوناقلا حالصإ
لاكشأ نم لكش يأ نأ حيرص لكشب غالبإلا يف نوناقلا حالصإ نم يسيئرلا فدهلا لثمتي
ةبسنلاب لاحلا وه امك ،ءادتعالا نم لافطألا يمحي نوناقلا نأو لوبقم ريغ يندبلا باقعلا
رظحلا نم يساسألا ضرغلا لثمتي .لفطلل ىلثملا حلاصملا قيقحتل قّبطُيسو ،رابكلل
حالصإلا قفارُي .مهميرجت سيلو ،نيرخآلاو ةياعرلا يمدقمو نيدلاولا معدو فيقثت يف
.نوناقلاب ةيعوتلل تاوطخ كلذ يف امب ،ةحضاو لمع ةطخ لاعفلا ينوناقلا

:امدنع يندبلا باقعلا رظح ققحتي ال

ينوناقلا ساسألا 3.1

لاثملا ليبس ىلع -يندبلا باقعلا ىلإ ةحارص نيناوقلا ريشت ال ••لفطلا قح دكؤت وأ "فنعلا لاكشأ عيمج" رظحت يتلا نيناوقلا
ىلإ رظنلابو ".ةيدسجلا ةمالسلاو ةيناسنإلا ةماركلا مارتحا" يف
ريغ نمف ،لافطألا ةيبرت يف يندبلا باقعلل يديلقتلا لوبقلا
عيمج رظحت اهنأ ىلع رسفُتو نيناوقلا هذه ىلإ رظنُي نأ لمتحملا
.يندبلا باقعلا
ريسفت نكمي ".ىذأ بّبسي يذلا يندبلا باقعلا" نيناوقلا رظحت ••
لبِق نم ةيندبلا ةبوقعلا عيمج رظحت ال اهنأ ىلع نيناوقلا هذه
ىلإ تلصو اذإ طقف ةراض ةيندبلا ةبوقعلا نأ نودقتعي نيذلا كئلوأ
باقعلا نأ صخي اميف اًحضاو نوناقلا نوكي نأ بجي .ةدشلا نم ام دح
ضغبو ،راركتلا وأ ةروطخلا ىوتسم نع رظنلا ضغب روظحم يندبلا
.ءاذيإلا هب دصقُي ناك وأ ،ىذأ بّبس ناك اذإ امع رظنلا

ةبوقعلا رظح نم ضرغلا لفطلا قوقحل ةدحتملا ممألا ةنجل تحضوأ
فنعلا عنم وه فدهلا نأ ىلع صني  8.مقر ماعلا اهقيلعت يف ةيندبلا
ىلع ديكأتلا عم ؛ تاسرامملاو فقاوملا رييغت قيرط نع لافطألا دض
اهيف سبل ال سسأ ريفوتو ةيواستملا ةيامحلا يف لافطألا قح
ةيلاخ نوكت لفطلا ةيبرتل ةيباجيإ لاكشأ زيزعتو لفطلا ةيامحل
رظحل نوناقلا حالصإ نم فدهلا .10ةكراشملا ىلع ةمئاقو فنعلا نم
ةينوناقلا ةيامحلا سفنب لافطألا عتمت نامض وه ةيندبلا ةبوقعلا
.رابكلا اهب عتمتي يتلا لثم ءادتعالا نم ةيواستملا

هلعجت نأك( هرظح نم ا ًلدب ،يندبلا باقعلا نم ّدحت يتلا نيناوقلا ••
وأ ،راغصلا لافطألل هب حمست نكل ،رابكلا لافطألل ينوناق ريغ
نيناوق" ـب ىمسي ام نإ ).تاعفصلاب حمست نكل ،همادختسا رظحت
.ا ًلماك اًرظح ققحت ال "ةيوستلا
ةيلاحلا تاعيرشتلا ةعجارم 3.2
ىلإ جاتحت يتلا بناوجلا ديدحت يف ىلوألا ةوطخلا لثمتتو
مادختسا نأشب نهارلا ينوناقلا عضولا مييقتل ينوناق حالصإ
يف امب تائيبلا رئاس يف كلذ متي نأ بجيو .يندبلا باقعلا
،ةليدبلا ةياعرلا تائيبو ،ةيمويلا ةياعرلاو ،سرادملاو ،تيبلا كلذ
ةبوقعك يندبلا باقعلا مادختسا كلذ يف امب ،تابوقعلا ماظنو
تاقيقحتلا مكحت يتلا نيناوقلا يف اًضيأ رظنلا يغبني .ةميرجل
لافطألا ةيامح تالاجم لثم ،لافطألا دض فنعلا ثداوحل ةباجتسالاو
حلاصملا عم بسانتي ماظن ميمصتل كلذو ،مهيلع ةظفاحملاو
.لفطلل ىلضفلا

تزاجأ وأ تحمس يتلا نيناوقلا ءاغلإ يف اًمدقت ةريثك نادلب تزرحأ
نيناوق عم نيناوقلا هذه دجوت ام اًبلاغ .لافطألل ةيندبلا ةبوقعلاب
ةبرجت نإ ".ةلماعملا ءوس" و "فنعلا" نم لافطألا يمحت اهنأ يعدت ىرخأ
ةيديلقتلا فقاوملا يدحت نأ نيبت ا ًلماك اًرظح تققح يتلا لودلا
قح يأ ليزي لماش نوناق حالصإ بلطتي لافطألا هاجت روذجلا ةقيمع
ةبوقع يأ نأ اهدافم ةحضاو ةلاسر لسريو  ،يندبلا باقعلا مادختسا يف
.ةينوناق ريغو ةلوبقم ريغ ناكم يأ يف لافطألل ةيندب
:امدنع يندبلا باقعلا رظح ققحتي

لاكشأ لك -رظحي هنأ ىلع حوضوب رسفي وأ -ةحارص عيرشتلا رظحي ••
.ةنيهملاو ةيساقلا تابوقعلا نم اهريغو ةيندبلا ةبوقعلا
كرتي الأ بجي -ليوأتلا لمتحت الو ةحضاو ةمدختسملا ةغللا نوكت ••
مهتاناعم وأ اًيدسج لافطألا ةبقاعم يغبني ال هنأ يف كش يأ نوناقلا
.نيهملا وأ نيهملا باقعلا نم
ىلإ نوعسي نيذلا كئلوأ اهمدختسي نأ نكمي ةينوناق تارغث دجوت ال ••
.لافطألل ةفينعلا ةبوقعلا نم نيعم ىوتسم نع عافدلا وأ ريربت
قبطني ثيحب ةيندبلا ةبوقعلل ةينوناق نوذأ وأ عوفد يأ ءاغلإ متي ••
ىلع ءادتعالا ىلع يواستلاب ءادتعالاب صاخلا يئانجلا نوناقلا
وأ بيدأت هنأ ىلع همادختسا فصو مت ءاوس ،نيغلابلل امك لافطألا
.ال وأ باقع

نم لعجت يتلا ةينوناقلا ماكحألا ديدحت وه ةعجارملا نم فدهلا نإ
10 Committee on the Rights of the Child, ‘General Comment No. 8 (2006): The right of the child to protection from corporal punishment and other cruel or degrading forms of punishment’.
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.اًحيحصت وأ اًباقع هفصوب هريربت نكمي ال ءادتعالا

:يلي ام ريبادتلا هذه نمضتت دقو .اًعورشم اًرمأ اًيلاح يندبلا باقعلا

ديدج نوناق نس نكمي هنإف ،ءاغلإلا بلطتت تاعافد يأ دوجو مدع دنعو
نأ بجي ،لثمأ ةروصبو .يندبلا باقعلا لاكشأ ةفاك ةحارصب رظحي
،يئانجلا ماظنلاو ،سرادملاو ،لزنملا يف لفطلا قوقحب نوناقلا ّرقي
ضعب ت َّنس دقو .هفالخو ،لمعلا ناكمو ،ةليدبلا ةياعرلا تائيبو
ةبوقعلا لاكشأ عيمج رظحي اًديدج اًنوناق رظحلا تققح يتلا نادلبلا
اذه لمشو ،نيهملاو يساقلا يندبلا باقعلا بورض نم هريغو ةيندبلا
ناشب ىرخألا ةينوناقلا ماكحألا يغلت وأ /و لدعت ةرقف ديدجلا نوناقلا
نكمي تارغث يأ كرت مدع نم دكأتلا وه مهملا رمألا .يندبلا باقعلا
.ناكم يأ يف يندبلا باقعلا زيجت اهنأ ىلع اهريسفت

ةيفيك مظنت وأ/و يندبلا باقعلا مادختسا زيجت يتلا نيناوقلا ••
مكاحملا يف ةبوقعكوأ سرادملا يف ًالثم هذيفنت
يتلا )لاوحألا نوناق وأ ،ماعلا نوناقلا كلذ يف امب( نيناوقلا نإ ••
يندبلا باقعلا مادختسال ةينوناق تارربم وأ تاعافد حيتت
"حيحصتلا ضارغأل ةوقلا مادختسا" و "،لوقعم بيدأت" هفصوب
خلا "،لدتعملا حيحصتلا"و
ميلعتلا نوناق لثم ،ةلكشملا ءازإ تمصلا مزتلت يتلا نيناوقلا ••
.س رادملا يف يندبلا باقعلا رظحي ال يذلا

ةحيحصلا ةغللا رايتخا ⇥ 3.2.2
قاطن ىلع ةيديلقت ةروصب ا ًلوبقم حبصأ يندبلا باقعلا نأ امبو
هيلإ رظنُي الف ،لفطلا ةيبرت يف اًيبيدأت اًريبدت هفصوب عساو
يذلا عيرشتلا نإف ،ببسلا اذهلو .فينع وأ ،ءيسم وأ ،راض هنأب
يذلا وأ "،ةنيهملا وأ ةيناسنإلا ريغ ةلماعملا" وأ "فنعلا" رظحي
ءاسُي دق "ةيصخشلا ةماركلاو فرشلا" وأ "ةيندبلا ةمالسلا" يمحي
ىلع "يندبلا باقعلا" حلطصم مادختسا ريسفت متي دق .هريسفت
يذلا نوناقلا .ةيسفنلاو ةيفطاعلا ةبوقعلا لاكشأ دعبتسي هنأ
.حيرص نوناق "يندبلا باقعلا" ةرابع مدختسي
"اًررض ،ببسي نأ حجرُي وأ ،ببسي يذلا" يندبلا باقعلا رظح نإ
يندبلا باقعلا نم ةجرد وأ لكش دوجو ًانمض ينعي هنأل اًضيأ للضم
عيمجو يندبلا باقعلا" رظح ىلإ فدهت يتلا نيناوقلا نإ .راضلا ريغ
نم  37ةداملا يف ةغللا سكعت "،ىرخألا نيهملاوأ يساقلا باقعلا لاكشأ
.ةنجلل  8مقر ماعلا قيلعتلا يفو لفطلا قوقح ةيقافتا
يف "يندبلا باقعلل" ا ًلباقم دلبلا كلمي ال ،نايحألا ضعب يف
اًحضاو نوناقلا لعجل ةقيرط داجيإ بجي ،ةلاحلا هذه يفو .ةينطولا ةغللا
يف قبطنت لالذإلاو ءادتعالاو فنعلل ةضهانملا ماكحألا نأب اًمامت
حضوألا فيرعتلا نإف ،اًيرورض فيرعتلا ناك اذإ .لافطألا بيدأت قايس
يف لفطلا قوقح ةنجل هتمدختسا يذلا كلذ وه يندبلا باقعلل
 11.11ةرقفلا  8 (2006) ،مقر ماعلا اهقيلعت
12ناملربلاو ةموكحلا عم لمعلا 3.2.3
وأ ،يندملا عمتجملا نم ناك ءاوس ،هذيفنتو عيرشت ةزاجإل ةوعدلا دنع
طغضلل ناملربلا يف معدو ةبغرو ،مهف ءانب مهملا نمف ،رارقلا عناص
.رييغتلل
:يِل َّوألا لصاوتلا يف يلي ام ركذ بجي ،ةعنقم ةجح ميدقتل

رظحلا حلاص يف ةيملاعلا ةكرحلا ••
اهتاظحالم يف لفطلا قوقح ةنجل اهتمدق يتلا تايصوتلا ••
لفطلا قوقح ةيقافتا بجومب ةلودلا ريراقت ىلع ةيماتخلا
ةفاك يف يندبلا باقعلل ةيلاحلا ةينوناقلا ةلاحلل صخلم ••
13تائيبلا
لماكلا رظحلا قيقحتل ةبولطملا تاحالصإلل صخلم ••
ةلص يذ ينطو ثحب ••
يندبلا باقعلا هقِحلُي نأ نكمي يذلا ررضلا فشكي يذلاليلدلا ••
لفطلا ومن ىلع
:معدلا ءانب تاوطخ لمشت

تاميمعت وأ تاهيجوتو تاسايس تاموكحلا ردصت ،لودلا ضعب يفو
ال اهنكل ،ةيباجيإ رومأ يهو .يندبلا باقعلا مادختسا مدع ىلع صنت
ناملربلا هزيجي يذلا عيرشتلا لالخ نم ققحتي يذلا رظحلا ىلإ يقرت
.ذافنلا زيح لخدي نأ نكميو
ىلع ءادتعالا وأ برضلا مرجت ءادتعا نيناوق اهيدل نادلبلا مظعم نإ
رظحت لفطلا ةيامحل نيناوق اهيدل نادلبلا نم ديدعلاو .رخآ صخش
ةبوقعلا لاكشأ دض ةيامحلا نمضت ريتاسدو ،لافطألا دض ةوسقلا
ةداع ةينطولا ريتاسدلا طرتشت ال .ةنيهملا وأ ةيناسنإاللاو ةيساقلا
.أدبملا اذه عم اًقستم نوكي ةينطولا نيناوقلا يف رظحلا نأل تاحالصإ
يفو ،يندبلا باقعلا ريتاسدلا زيجت ،ةياغلل ةليلق تالاح يفو
ىلع نادلبلا ضعب قداصت امدنع .اًيرورض حالصإلا نوكي تالاحلا هذه
جردت اهنإف ،لفطلا قوقح ةيقافتا لثم ،ناسنإلا قوقحل ةيلود كوكص
ىلع ةيقبسألا اهيدل نوكت ىتح ينطولا اهنوناق يف تادهاعملا هذه
باقعلل اًيلج اًرظح لكشت ال تايامحلا هذه نأ ديب .يلحملا نوناقلا
نولوتي نيذلا كئلوأ وأ نادلاولا هرسفي ال دقو ،هلاكشأ عيمجب يندبلا
.يندبلا باقعلا نم لفطلل ةيامح اهنأب ةياعرلا
يف اًقح نيرخآلاو ،نيملعملاو ،نيدلاولل نأ دجن نادلبلا ضعب يفو
)هفالخو ،حيحصتلاو ،بيدأتلا لثم( "ةلوقعم" ةبوقع مادختسا
لكشيو .عيرشتب كلذ دكأتي دقو )لاوحألا نوناق( ماعلا نوناقلا يف
ءادتعالا تالاح ىلع ءادتعالا نوناق قبطني ال ىتح ،اًصاخ اًعافد كلذ
،نوملعملاو ،نادلاولا اهب موقي يتلا لافطألا ىلع "ةيبيدأتلا"
مزتلي ،ىرخأ نادلب يفو ".ا ًلوقعم" اًرمأ ّدعُي يندبلا باقعلا :نورخآلاو
نوناق يف اًقالطإ يندبلا باقعلا ىلإ ريشي الو تمصلا نوناقلا
مل اذإ .روظحم هنأ كلذ ينعي ال :ةيصخشلا لاوحألا نوناق وأ ،ميلعتلا
هنأ دكؤملا نمف  ،روظحم يندبلا باقعلا نأ ىلع حوضوب نوناقلا صني
.كلذك سيل
ةيرورضلا تانوكملا ⇥ 3.2.1
:امه رظحلا قيقحتل ينوناقلا حالصإلل نايرورضلا نانوكملا
يندبلا باقعلا حيراصتو تاعافدلا عيمج ءاغلإ ••
يساقلا باقعلا لاكشأ نم هريغو يندبلا باقعلل حضاو رظح نس ••
نيهملاو
مادختسال ةيلاحلا ةصاخلا تاعافدلاو تاضيوفتلا ىغلٌت امدنع
يساسألا يئانجلا نوناقلا قبطنيس ،تاعيرشتلا نم يندبلا باقعلا
راطإ يف ىتح ،ءادتعا يأ نأ كلذ ينعيو .لافطألا ىلع ءادتعالا ىلع
لثم ،لافطألا عضخيسو .ينوناق ريغ نوكيس "،بيدأتلا" وأ باقعلا
ناك َاًيأو ،اوناك امثيح يئانجلا نوناقلا مكحب ةيامحلل ،رابكلا
.يناجلا

11 Ibid.
: http://endcorporalpunishment.org/wp-content/uploads/law-reform/Law-reform-briefing-5-2009عجار ،تامولعملا نم ديزملل 12: https://endcorporalpunishment.org/global-progress/رظنا ،تامولعملا نم ديزملل 13
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ةلاسرب ثعبي الو "تماص" حالصإ وه ماكحألا هذه ءاغلإ درجم نأ ديب
ينوناقلا حالصإلا .ينوناق ريغ دعي مل يندبلا باقعلا نأب ةحضاو
.هريسفت ةءاسإ مكاحملاو رابكلا عيطتسي ال يكل ،حيرصو حضاو
نأ حضوي نايب ةفاضإب صاخ عافد يأ ءاغلإ نرتقي امدنع رظحلا ققحتي
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نأشب عيرشتلا نع ةلوؤسملا ةيموكحلا تارادإلا وأ ةرادإلا ديدحت ••
.نيلوؤسملا رابكو نيلوؤسم نيريزو وأ ريزوو يندبلا باقعلا
عمتجملا تامظنم نم معدلا يتأي نأ نكمي  -نيكراشملا ديدحت ••
عاطقلا وأ ،نييميداكألاو ،مالعإلاو ،تامظنملا تافلاحت وأ يندملا
.ةموكحلا ىلع ريثأتلا ةدايزل  -يحصلا
ةموكحلا عم تاءاقللا يف مهكارشإ نكمي بابش وأ لافطأ يأ ديدحت ••
.تاعامتجالا يفو
ةراثإل نيلوؤسملا رابكو نيلوؤسملا ءارزولا وأ ريزولا ةبطاخم ••
.اهتشقانمل عامتجا دقع بلطو ةيضقلا
نع ةعباتملا يف رارمتسالا مهملا نم ،تاءارجإلا هذه ذاختا بقع
نأ ةاعارم عم ،تاعامتجالا دقع تابلطو ،تاملاكملاو ،تاباطخلا قيرط
ةقحاللا تاوطخلا .ةليوط ةيلمع نوكي نأ نكمي ينوناقلا رييغتلا
:يلي ام لمشت نأ اًضيأ نكمي
كلذكو رظحلا عم نوفطاعتي نيذلا ناملربلا يلوؤسم رابك ديدحت ••
نأشب ةيناملربلا ةنجللا لثم( ةيناملربلا ناجللا وأ تاعومجملا
).لافطألا
ةرظانم ىلع عيجشتلا لبق معدلا ةدايزل تايجيتارتسالا ةشقانم ••
.اهناوأل ةقباس ةضراعم بنجتل ،ناملربلا يف ةحوتفم
.ةموكحلل ةددحم ةلئسأ حرط ناملربلا وضع نم بلطلا ••
.تاراسفتسا/تاعامتجا ميظنت ••
ةبوقعلا ءاهنإ لوح ناملربلا يف شاقن ءدب ناملربلا وضع بلط ••
.ةيندبلا
عضو ةيلمع مهفو ينوناقلا حالصإلل ةلمتحملا صرفلا نم طوحتلا ••
.تاعيرشتلا
.14رظحلا نع "اهحرط رركتي يتلا ةلئسألا" ىلع درلل ؤيهتلا ••
ناملربلا ءاضعأ ىدل اهرابتخاو ،ةزجومو ةحضاو تاطاحإ ةغايص ••
.ةرورضلا بسح اهحيقنتو نيفطاعتملا
ليصافت لمشت ،ناملربلا ءاضعأل تانايب ةدعاق ميمصت ••
تاطاحإلا لاسرإ نم نكمتلل مهيفظومو نييناملربلا عم لصاوتلا
عيرس لكشب ديلاب ميلستلا وأ سكافلا وأ ينورتكلإلا ديربلاب
.ءفكو
نيذلا حالصإلا نوناقل نيفورعم نيضراعمل تاطاحإ ميدقت بنجت ••
ةراثإ ىلإ طقف يدؤي دق اذه نأل ،مهفقوم رييغت حجرملا ريغ نم
.اطاشن رثكأ ةضراعم

: https://endcorporalpunishment.org/faqs/عجار ،تامولعملا نم ديزملل 14
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ذيفنتلا لجأ نم طيطختلا
تاعاطق ةدعل الماشو احضاو اقيسنت يندبلا باقعلا رظحي يذلا نوناقلل لاعفلا ذيفنتلا بلطتي
قيسنتلا نإ .قاطن عسوأ ىلع اهرشنو اهميدقتو ةيئاقولاو ةيميلعتلا ريبادتلل ةيولوألا حنم نامضل
نأ هنأش نم يندملا عمتجملاو ةموكحلا نيبو ةيموكحلا تاعاطقلا لخاد مييقتلاو ةعباتملاو ديجلا
.لاّعفلا هذيفنت نمضي

نوناقلل لاعفلا حالصإلل اًيساسأ اًرمأ ةلماش ةينطو لمع ةطخ ّدعُت
يرورضلا نم ،ةطخلا هذه لثم دادعإ وحن ىلوأ ةوطخكو .هذيفنتو
:فاشتكا كلذ يف امب نهارلا عضولل قيقد ضارعتساب عالطضالا
يتلا داوملاو جماربلا ريوطت كلذ يف امب ،لعفلاب ذختُا ءارجإ يأ ••
.تائيبلا فلتخم يف يندبلا باقعلا ضراعت
ىلع رثؤت يتلا ةلصلا تاذ ةيلحملاو ةينطولا تامدخلا ةفاك لكايه ••
باقعلا نع داعتبالا معدل اهمادختسا نكمي يتلاو رسألاو لافطألا
.فينعلا
فقاوملاو لافطألل فينعلا باقعلا راشتنا نع ةرفوتملا ثاحبألا ••
.هوحن
عضو يف أدبت نأ تاموكحلل نكمي ،ضارعتسالا اذه لثم مامتإ بقع
مهعسوب نيذلا ةحلصملا باحصأ فلتخم عم ةكارشلاب ةينطو ةطخ
نأ نكمي .رظحلل لاّعفلا ذيفنتلل دوهجلا قيسنت يف ةدعاسملا
جمدُت ؛يندبلا باقعلا ىلع لاصئتسال ةزيمتم ةطخ ةطخلا هذه نوكت
ًاءزج وأ ،لافطألا دض فنعلا لاكشأ ةفاك ىلع ءاضقلل ةينطو ةطخ يف
.لافطألا ةيامحل ةلماش ةطخ نم
ةلثمأ

ضفخل ةينطولا لمعلا ةطخ ترقأُ ،لاثملا ليبس ىلع ،ادنلنف يف
اهفصوب  2010-2015.15نم ةرتفلل لافطألا ىلع يندبلا باقعلا
ىلع ةدشب زكرت تاونسلا ددعتم يجيتارتسالا طيطختلل ةقيثو
ريغ تامظنملاو ،ةلودلا تالاكو لمع قيسنت ىلع تدعاس دقف ،رظحلا
ةرظن قيقحتو اهسفن فادهألا ىلع يندملا عمتجملا ءاكرشو ،ةيموكحلا
.لاجملا اذه يف اهب علطضملا ةطشنألاو دراوملا صيصختل ةلماش
،ةبسانم ةينازيم صيصخت ىلإ ةينطولا لمعلا ططخ جاتحت
تاءارجإلا عيمجل يرودلا مييقتلا ّدعُي .مييقتلا نم ضرغلا لمشت
كلذ يف امب ،عمتجملا قاطن ىلع رظحلا ذيفنتل تذختا يتلا
ةمهم ،ناكسلا يف تاعومجملا فلتخم عم ةيرودلا تانايبتسالا

لاعفلا ذيفنتلل ةيسيئرلا ئدابملا 4.1
ذيفنتلا
زكريو لفطلا ىلع زكرمتملا وه لاعفلا ذيفنتلا :ةمئاقلا قوقحلا
نامض ،لاثملا ليبس ىلع ،كلذ لمشيو .لافطألا قوقح زيزعت ىلع
سكعتسو لافطألا ةكراشمب نوناقلا حالصإ ذيفنتل ططخ عضو
ضرعتي يتلا فقاوملاو تاربخلا نم ةياغلل ةعساولا ةعومجملا
اًضيأ يفت نأ بجي .نامرحلاو شيمهتلا كلذ يف امب ،لافطألا اهل
تابيترتو ةيلئاع تاقاطن يف نوشيعي نيذلا لافطألا تاجايتحاب
.ةفلتخم ةياعر
نم ةزاجم لاّعفلا ذيفنتلا ططخ نوكت نأ بجي :ةموكحلا نم ةزاجم
ةلصلا تاذ تارادإلا عيمج لمشتو تايوتسملا ىلعأ يف ةموكحلا
تارادإلا لمشت نأ يغبني ،لثمألا هجولا ىلعو .لافطألا نع ةلوؤسملا
.ذيفنتلل ةيفاك دراوم رفوت نامضل ةنزاوملاو ةيلاملاب ةينعملا
ةزاجملاو تاعاطقلا ةعومجمب ةطونملا ماهملا اًضيأ سكعي نأ بجي امك
ذافنإو ،ةيحصلاو ةيعامتجالا ةياعرلاو ميلعتلا لمشتو ،اهلبِق نم
يتلا تامظنملاو ،ةيعامتجالاو ةيموكحلا ريغ تاعومجملاو ،نوناقلا
.نيصاخلا نيمدقملا كلذ يف امب ،مهل وأ لافطألا عم لمعت
ةينمز اًرطأُ لاعفلا ذيفنتلا اًضيأ لمشي نأ يغبني :ةينمزلا رطألا
كلذ يف امب ،ينوناقلا حالصإلاب ةقلعتملا تاءارجإلا ةفاكل ةحضاو
بيردت ،لاثملا ليبس ىلع ،كلذ لمشيسو .ةيديهمتلا ةلحرملا
دصقم لوح سانلا ةماع ىدل يعولا ةدايزو ،نييساسألا نيينهملا
.معدلا دشحو "ضرألا ديهمت" لجأ نم نوناقلا
اهتيمنت بجي ،ا ًلاعف ططخلا ذيفنت نوكي يكل ،اًماتخ :زيزعتلا
نع اًريرقتو دصرلل تايلآو ينمز راطإ ةفاضإ عم قاطن عسوأ ىلع اهرشنو
).ملاظملا ءانمأ وأ ناملربلل ا ًلثم( ذيفنتلا
ةلماشلا ةينطولا لمعلا ططخ 4.2

15 Don’t Hit the Child, National Action Plan to Reduce Corporal Punishment of Children (2010-2015) (Ministry for Social Affairs and Health, 2011
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،لافطألا قوقح ةيامحل ةحاتملا دراوملا نم ] [....دح ىصقأ" صيصخت
ةحضاو لافطألل ةصصخملا ةينطولا تاينازيملا ةصح نأ نامضو
ذيفنت لجأ نم ةيجيتارتسال بسانملا ليومتلا نإف ،اذل .16ةنلعمو
ً.الاعف ينوناقلا حالصإلا لعج يف ةمهم ةوطخ دعي يندبلا باقعلا رظح
يعولا ءاكذإو تاردقلا ءانب

4.3.4

يسيئر فده يندبلا باقعلا رظحل ينوناقلا حالصإلل نوكيس
وحن فقاوملا رييغت قيرط نع يندبلا باقعلا عنم يف لثمتي
،اذلو .فينعلا باقعلل ةضوفرملا ةعيبطلاب فيرعتلاو همادختسا
ةوطخ يعولا ءاكذإو تاردقلا ءانبو بيردتلل ينطو جمانرب ذيفنت دعي
رصانعلا هذه لوانت مت دقو .رظحلل لماكلا ذيفنتلا نامضل ةيرورض
.ريرقتلا اذه نم  5مسقلا يف رثكأ ليصفتب

عمتجملا تاجايتحا بسح جماربلاو تالمحلا ليدعت ىلع ةدعاسملل
.ةددجتملا
ينوناقلا رظحلا ذيفنتل ةرمتسملا ةيلمعلا دشرتست ،ديوسلا يف
ءابآلا لأسُي ثيح ،رظحلا رثأل ةيرودلا تامييقتلاو ثوحبلا ىلع
نيدلاولا تاباجتسا ّدعت .يندبلا باقعلا هاجت مهفقاوم نع تاهمألاو
تالمحلاو جماربلا داشرإو ةددجتملا مهتاجايتحا مهفل ةميق
.ةيلبقتسملا
لاّعفلا ذيفنتلا رصانع⇥ 4.3
قيسنتلا 4.3.1
تارادإلا عم لصاوتلا يندبلا باقعلا رظحل لاعفلا ذيفنتلا لمشي
يأ كلذ يف امب ةماعلا ةحصلاو تالئاعلاو لافطألا نع ةلوؤسملا
ىلع ةلماك ةروصب رظحلا مهفُي ىتح ةيلاردفلا وأ ةيزكرماللا لكايهلا
.ةموكحلا تايوتسم عيمج
ةصاخ تامدخ يأ رابتعالا نيعب رظحلا ذيفنت قيسنت ذخأي امك
ريغ تالاكولا وأ ةصاخلا تاسسؤملا عم ةدقاعتملا رسألا وأ/و لافطألاب
اذه فرتعي .رظحلا ذيفنت يف مهتايلوؤسم اوكردي ىتح ،ةيموكحلا
ةيامح ىلع ةلوؤسم ةياهنلا يف ىقبت ةموكحلا نأ ةقيقحب بولسألا
نأ نكمي ةنيعم تامدخ كانه تناك نإو ىتح ،مهقوقح لامعإو لافطألا
.يموكحلا ريغ عاطقلا وأ صاخلا عاطقلا اهمدقي
مييقتلاو ذيفنتلا ةبقارم 4.3.2
رظحلا نأ نامضل ةبقارملا ةيلمع لاعفلا ذيفنتلا لمشي نأ يغبني
امم ،ةيعامتجالا فارعألا يفو عمتجملا يف دوشنملا رييغتلا ققحي
متي امدنع لضفأ لكشب اذه لمعي .لافطألل لضفأ ةيامح ىلإ يدؤي
:يلي ام نمضتيو اًركبم طيطختلا ةيلمع يف هنيمضت

:هتاودأو ةعباتملا لكايه

طيطختلل رثألا مييقت تاودأو لافطألا قوقح رثأ مييقت ••
؛ينوناقلا حالصإلا رثأ مييقتو
ةمظتنم ريراقت ميدقت لاثملا ليبس ىلعو ،فارشإلا تايلآ ••
قوقح تاسسؤم لثم تائيهلل لماكلا مادختسالاو ،ناملربلل
.ةبقارملا ةيلمع يف ملاظملا ءانمأ بتاكمو ،ةينطولا ناسنإلا
:تانايبلاو ثاحبألا

اهفينصت نكمي يتلا اهرداصمو تانايبلا تارشؤم ديدحت نإ ••
لافطألاب قلعتي ام كلذ يف امب ،ينوناقلا حالصإلا رثأ ةبقارمل
ثداوحلا ددع نأشب تانايبلا عمج بجي .نيدعبتسملاو نيمورحملا
عبتت اهنكمي يتلا تانايبلا عمج يرورضلا نم نكل ،اهنع غلبملا
لافطألا نم لاعفألا دودرو يندبلا باقعلا هاجت ةريغتملا فقاوملا
.معدلا تامدخ عم مهتبرجت نأشب مهرسُأو
رادصإ لبق "ساسألا طخ" تانايب عمج يغبني ،لثمأ ةروصبو ••
مييقت نكمي ،الصأتم حالصإلا حبصي امنيبف ،عيرشتلا
.اذه ساسألا طخ عم ةنراقملاب زرحملا مدقتلا
.حالصإلل ةجيتن تالاحإلاو اياضقلا مجح يف ةدايز ثدحت دق ••
نيبي هنأ ثيح "حاجن" رشؤم هفصوب هيلإ رظنلاو اذه عقوت يغبني
.هنع غالبإلاو لافطألا دض فنعلا ديدحتل ةيمانتم ةقث كانه نأ
لافطألا ىلع ةزكرتملا تاينازيملا 4.3.3

16 Article 4 of the Convention on the Rights of the Child, see https://downloads.unicef.org.uk/wp-content/uploads/2010/05/UNCRC_united_nations_convention_on_the_rights_of_the_child.pdf?_ga=2.180006244.1945329974.1534770920-415042064.1534770920
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ءانبو بيردتلا
تاردقلا
بيردتلا ىلإ لافطألا عم رشابم ريغو رشابم لكشب نولمعي نيذلا نيينهملا عيمج جاتحي
لضفأ ميدقتل اهذيفنت ةيفيكو ةيندبلا ةبوقعلا رظح نم يئاقولا ضرغلا مهفل تاردقلا ءانبو
نييئاصخألاو ،تاسايسلا يعضاو نيينهملا نم ةلصلا تاذ تاعومجملا لمشتو .لافطألل معد
عم نيلماعلا نم مهريغو نييحصلاو نييبطلا نيينهملاو ،نوناقلا يذفنُمو ،نيسردملاو ،نييعامتجالا
.لافطألا

نيرئازلاو تالباقلاو ،نييعامتجالا نييئاصخألا لثم "،نيعقوتملا
درفلا نأ نم دكأتلل ةيلاتلا جئاتنلا مدقي نأ يغبني ،نييحصلا
:كردي
رثألاو ةفينعلا ريغ تاقالعلا اهيلع دنتست يتلا ئدابملا ••
ىلع يباجيإلا بيدأتلاو ةديجلا تاقالعلا هكرتتس يذلا يباجيإلا
.لفطلا ومن
ىلإ لوصولا اهنكمي ،يباجيإلا بيدأتلا تايجهنم نم ةعومجم ••
طقف سيل لماك لكشب ةزهجم نوكتو جهنلاو داوملا ةلثمأ
.اهمادختسا ىلع نيرخآلا ةدعاسمل لب اهمادختسال
مظن ىلإ ءوجللا بجي ىتم ،فنعلا تامالع ىلع فرعتلا ةيفيك ••
عم لعافتلا ةيفيكو ،لفطلا ةيامح وأ معدلا وأ ركبملا لخدتلا
لاثملا ليبس ىلع ،فورظلا هذه يف ةياعرلا يمدقم/تاهمألاو ءابآلا
.ةقثلا ءانبو ةيفطاعلا تاراهملاو لصاوتلا تاراهم
ةيئاضقلا/ةينوناقلا نهملاو ةطرشلا5.1.2
ذافنإ تالاجم يف نيينهملل تاردقلا ءانبو بيردتلا نمضي نأ بجي
:مهفي درفلا نأ يئاضقلا/ينوناقلا ماظنلاو نوناقلا
يف لفطلل ىلضفلا حلاصملا هب علطضت نأ بجي يذلا رودلا ••
رارق ذاختال ةزهجم نوكت نأو ،رظحلا ذيفنت نأشب رارقلا ةعانص
ررضتملا لفطلا فورظ ىلإ ًادانتسا ،ةيدرف ةلاح لك بساني
.هتاجايتحاو
لئاسملاب هسفن لغشي ال نوناقلا نأ وهو ،ىندألا دحلا أدبم ••
باقعلا نأشب ماعلا قيلعتلا يف نيبملا وحنلا ىلع ،ةهفاتلا
يندبلا
ميلعتلا لاجم يف نيينهملا 5.1.3
نيينهملل نيفدهتسملا تاردقلا ءانبو بيردتلا ىلع نيعتي
ميلعتلا لثم ،يمسرلا ريغو يمسرلا ميلعتلا لاجم يف نيلماعلا
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بيردتلاو هيجوتلا 5.1
كئلوأ عيمجل بيردتلاو تاردقلا ءانب جمارب ريفوت دعاسيس
تاردقلا ءانب ىلع مهنع ةبانإلاب وأ رسألاو لافطألا عم نيلماعلا
،هدصقمو نوناقلا فده جماربلا هذه لوانتت .يندبلا باقعلا رظح معدل
ةحلصملا لجأ نم نوناقلا ذيفنت اهلالخ نم يغبني يتلا ةقيرطلاو
نيينهملل اهلالخ نم نكمي يتلا ةيفيكلاو ،لافطألل ىلضفلا
ةعومجملا كردت نأ يرورضلا نم هنأ امك .ةجاحلا دنع لخدتلاو ديدحتلا
ءابآلل معدلا نومدقي نيذلا كئلوأ اميس الو نيينهملا نم ةضيرعلا
حاضيإ نم اونكمتي نأو ،فينعلا باقعلا لئادب حوضوب ،تاهمألاو
ةيلاعفب ةوعدلا نم اونكمتي نأو ةياعرلا يمدقمو تاهمألاو ءابآلل كلذ
.اهمادختسال
نيينهملا عيمج نأ نمضي نأ بيردتلا ىلع نيعتي ،قالطنا ةطقنكو
:يلي ام نومهفي مهنع ةبانإلاب وأ لافطألا عم نيلماعلا
قوقحل ةدحتملا ممألا ةيقافتا يف اهيلع صوصنملا ئدابملا ••
هفصوب لفطلل ةبسنلاب ًايلمع كلذ هينعي ام مهفو لفطلا
.قوقح بحاص
يف امب ،همادختسا هببسي يذلا ىذألاو يندبلا باقعلا فيرعت ••
".فيفخلا" باقعلاب فرعُي ام كلذ
نأ يغبني تاردقلا ءانبو بيردتلا ريبادت نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
نيينهملا نم ةددحم تاعومجم تاجايتحا ةيبلتل ةممصم نوكت
ءابآلا عم نيلماعلا نيينهملاو نيملعملاو ةياعرلا يمدقم لثم
نيلماعلا نيينهملاو ةيئاضقلا/ةينوناقلا نهملاو ةطرشلاو تاهمألاو
.ميلعتلا لاجم يف
نوينهملاو نوملعملاو ةياعرلا ومدقم 5.1.1
نيوبألا عم لمعلا
نولمعي نيذلا نيملعملا ةياعرلا يمدقمل تاردقلا ءانبو بيردتلا نإ
ءابآلا" وأ نيوبألا معدل تامدخ نومدقي نيذلا نيينهملاو ،لافطألا عم

ةديفم ةيلآ تامدخلا هذه لثم هيلع تلصحت دق يذلا ليومتلا نوكي
:رظحلا ذيفنت معدل ةيساسأ ئدابم دوجو نامضل

ىلإ ةفاضإ ،نيدلا ىلع ةدنتسملا ةيميلعتلا جماربلاو ةسردملا جراخ
:ةيلاتلا جئاتنلا ميدقت ،ةيبابشلا تامدخلا

حلاصملا سركتو ،لفطلا قوقح لوح تامدخلا زكرمتت نأ بجي ••
.تاءارجإلا عيمج يف يسيئرلا رابتعالا هحنمب لفطلل ىلضفلا
نأ نيطشانلاو نيعوطتملاو يلحملا عمتجملا ةداق ىلع يغبني ••
ىلع نيرداق اونوكي نأو ،طاسوألا عيمج يف رظحلا نم فدهلا اوكردي
.ةيباجيإلا ةئشنتلا جذامن لثم لئادبل ةوعدلا
ذافنإ مظُن ىلإ ةلوهسب لوصولا نم تامدخلا نكمتت نأ بجي ••
املك ،ةباجتسالا ةعيرس تالاحإ ءارجإ ىلع ةرداق نوكت يكل نوناقلا
.كلذ ىلإ ةجاحلا تعد

ةفينعلا ريغ ةيميلعتلا بيلاسألاو يباجيإلا بيدأتلا جامدإ بجي ••
يف ىوتسم لك يف ،سرادملا عيمج ةفاقثو يميلعتلا ماظنلا يف
ريغ ميلعتلاو ىلوألا تاونسلا كلذ يف امب ،يميلعتلا ماظنلا
.يمسرلا
ةيميلعتلا بيلاسألا ةيلاعف مييقتو ةبقارم سرادملا ىلع بجي ••
نيملعملا دض رارق ذاختال ةيوق مظُن اهيدل نوكي نأو ،ةفينعلا ريغ
.لاكشألا نم لكش يأب يندبلا باقعلا نومدختسي نيذلا
بيلاسألا مادختساو مهف نييوبرتلا نيسرامملا ىلع بجي ال ••
فنعاللا لافطألا ميلعت لمشي نأ بجي لب  ،طقف ةفينعلا ريغ
نيب فنعلا ةحفاكم ريبادت يف هجاردإ نكمي ً،امهم ًأدبم هفصوب
.كلذ ىلإ امو رمنتلاو نارقألا
ةمعادلا ريبادتلل يسسؤملا عباطلا ءاطعإ سرادملا ىلع نيعتي ••
.يندب باقعل مهضرعت نع نوغلبي نيذلا لافطألل
يئاقولا معدلاو ةركبملا تالخدتلا ديدحتل ةيلاثم نكامأ سرادملا ••
ةحاتم نوكت نأ بجي يتلا ،ةياعرلا يمدقمو تاهمألاو ءابآلل
تاهمألاو ءابآلا عيمج عجشي وحن ىلع مدقتو ةموسوم ريغو عيمجلل
.معدلا بلط لجأ نم مدقتلل ةياعرلا يمدقم وأ
يف نيلماعلا لثم نيرخآلا نيبرملاو نيملعملا بيردت نيعتي ••
ةيفيك مهف ىلع ينيدلا لاجملا يف نيلماعلاو ةيبابشلا ةطشنألا
،ركبملا لخدتلا ىلإ ءوجللا بجي ىتمو ،فنعلا تامالع ىلع فرعتلا
/تاهمألاو ءابآلا عم لماعتلا ةيفيكو ،لافطألا ةيامحو معد مظنو
لصاوتلا تاراهم لاثملا ليبس ىلع ،فورظلا هذه يف ةياعرلا يمدقم
.ةقثلا ءانبو ةيفطاعلا تاراهملاو

تاعامجلا كلتل نكمُي ًةئيب ةيندبلا ةبوقعلا رظح قيبطت بلطتي
رصانع عيمج ربع ذيفنتلا معدل ةيلعاف رثكأ لكشب اهيف لمعلا
.17عمتجملا

ةينطولا مظنلا يف جامدإلا 5.2
لفطلا ةيامحل ةيلحملاو
،لافطألا ةيامحو تانامضلا مظن يف لماك لكشب رظحلا جامدإ بجي
نيينهملا معدل ةياغلل ةحضاو ريياعمو رطأو تاهيجوت ىلع زكتري نأو
،يندبلا باقعلا ثداوحل ةباجتسالل قطانملا هذه يف نيلماعلا
قيقحتلا ريربتل يفكي امب ةريطخ نوكت يتلا كلت اميس ال
ىلع نولمعي نيذلا كئلوأ ىلع طقف اذه قبطني الأ بجي .يئانجلا
كئلوأ اًضيأ نكلو ،نييعامتجالا نييئاصخألا لثم ،لافطألا ةيامح
ليبس ىلع ،ةيئاضقلا ةقحالملاو قيقحتلا يف اًرود نوبعلي نيذلا
.نيينوناقلا نيينهملاو ةطرشلاو ةحصلا لاجم يف نيلماعلا لاثملا
هيف نيلماعلا نيينهملا عيمجو لفطلا ةيامح ماظن نوكي نأ بجي
ىلضفلا لفطلا حلاصمل ةيولوألا اولوي نأو لفطلا لوح نيزكرمتم
.تاقوألا عيمج يف رارقلا عنص يف
ال ىتح رارقلا ذاختال ةحضاو ةبتعب نيينهملا ماظنلا دوزي نأ بجي
تاءارجإو ؛ىرخأ لولح رفاوتت مل اذإ الإ هترسأُ نع لفط يأ قيرفت متي
.تالاحإلاب مايقلل ةحضاو
ةلثمأ

لفطلا ىلع زكرت يتلا ةلماكتملا تامدخلا نم ددع ذيفنت مت دقو
يف يندبلا باقعلا تالاحل ةددعتملا تاصصختلا تاذ تاباجتسالاو
ةحجانلا تالخدتلا جذامن لمشتو .ىرخأ نادلبو قيطلبلا رحب ةقطنم
.ةيرسألا تاعومجملا تارمتؤمو )لافطألا راد( "سوهانرب "جذومن

 56.ةرقف "،لفطلا لوقح ةيقافتا ذيفنتل ةماعلا ريبادتلا  5 (2003):مقر ماعلا قيلعتلا" ،لفطلا قوقح ةنجل 17

ةوطخب ةوطخ ليلد

ةدعاسملل ةيلآ اهفصوب ،انه ةصاخ ةيمهأ تاذ ةينطولا لمعلا ةطخ دعتو
ذيفنت يف رود اهل يتلا ةلعافلا تاهجلا ةفاك نيب قيسنتلا ىلع
ةيلوؤسملا نع لماك لكشب ريبعتلا ىلع اًضيأ لمعتو رظحلا
تمت يتلا وأ ةيزكرماللا تامدخلا نأشب ةموكحلا اهلمحتت يتلا
يتلاو لافطألا لجأ نم يلحملا عمتجملا اهريدي يتلا وأ اهتصخصخ
نأ نكمي ،ةصاخ ةفصبو  3).مسقلا رظنا( اًيموكح ا ًليومت ىقلتت
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06

نواعتلا
ةحلصملا باحصأ عم
نم قيسنتب ،تاسسؤملاو تامدخلا نم ةرفاضتم تاءارجإ ذاختا لاعفلا ذيفنتلا بلطتي
،ةياعرلا يمدقم نم مهريغو تاهمألاو ءابآلاو لافطألا لجأ نم ،ةيلحملاو ةينطولا ةموكحلا
اهريدت يتلا تامدخلا يندملا عمتجملا لمشي .يندملا عمتجملاو تاعمتجملاو ،رسألاو
نم اهريغو ةينيدلا تاعامجلاو ،مالعإلا لئاسوو ،ةيميداكألا طاسوألاو ،ةيريخلا تايعمجلا
.تامظنملا

عنمو ،ةركبملا تالخدتلا ىلع تزكرت ••
فنعلا
لفطلا قوقح ىلع دنتستو ،لفطلا لوح ةزكرمتم تناك ••
ليلدلاو ثحبلا ىلع ةدنتسم تناك ••
ةموسوم ريغو ةحاتمو ةلماش تناك ••
ةيلحمو
يذلا معدلاو ةربخلاب ةرسألا طيحتو تالاكولا ةددعتم تناك ••
.كلذل جاتحت امدنع ،امهجاتحت
لكشب ةياعرلا يمدقمو تاهمألاو ءابآلا تاجايتحا ةيبلت لجأ نم
؛عيمجلل ةحوتفم "،ةلماش" جمارب ريفوتلا جذامن لمشت ،لضفأ
لاحُي "ةددحم" جذامنو ،ةنيعم تاعومجم فدهتست "ةيئاقتنا" جذامن
ىلإ ضرعتلا لامتحا ببسب نيعم معد وأ تائف ىلإ دارفألا اهيف
.فنعلا
لافطألا 6.2
نم نأب لفطلا قوقحل ةدحتملا ممألا ةيقافتا نم  12ةداملا صنت
مهئارآ نع ريبعتلا يف قحلا لافطألل حيتي .عمسُي نأ لفطلا قح
ةفاك يف جضنلاو نسلل ًاقفو بجاولا رابتعالا ءارآلا كلت ىطعُت نأو
ئدابملا نم ةدحاو  12ةداملا ربتعت .مهيلع رثؤت يتلا اياضقلا
قوقحلا عيمج لامعإو ريسفتل ةيساسأ يهو ةيقافتالل ةيهيجوتلا
،مهبراجتو مهتايح يف ءاربخ لافطألا نأب فرتعت يهف .ىرخألا
تاءارجإلاو ةيسايسلاو ةيعامتجالا ةكراشملا نم لك ىلع كلذ قبطنيو
ةريخألا هذه بلطتتس .لفطلا ىلع رثؤت يتلا ةيرادإلاو ةيئاضقلا
امب ،لفطلاب ةصاخلا تارابتعالا يعارت يتلا تالباقملاو لصاوتلا
.لفطلل ةقيدص ةئيب ةئيهت كلذ يف
ميدقت لافطألل نكمي ،ةيسايسلاو ةيعامتجالا مهتكراشم ثيح نمو
فنعلا تالاحل تاباجتسالاو تامدخلا ميمصت يف ةميق تامهاسم
كلذو ،ةيانعب ةقيرطلا هذهب لافطألا كارشإ ةيلمع دادعإ بجي .يلزنملا
لافطألل قرطلا لضفأ رايتخاو ةيامحلا تامازتلاب ءافولا نامضل
ىلع ةردقلاو جضنلا نم ةفلتخم تايوتسمبو رامعألا فلتخم نم
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ةرسألاو تاهمألاو ءابآلا 6.1
يندملا عمتجملا يف ةيمهأ رثكألا ةئيبلا يه ةيرسألا ةئيبلا لعل
معد تاردابم نإف كلذلو .فنعلا نم لافطألا ةيامحب قلعتي اميف
ةيرسألا طاسوألا وأ ةرسألا تيب يف أدبت نأ بجي يندبلا باقعلا رظح
مهملا نمف ،رظحلا وه عيرشتلا نم يساسألا فدهلا نأ امب .ىرخألا
ريغ ،لزنملا يف كلذ يف امب ،لافطألا دض فنع يأ نأ ًايلج نوكي نأ
ريغ ةئشنتلل ةليدبلا بيلاسألا نم ةعومجم كانه دجوت هنأو لوبقم
.ةفينعلا
نم ةعساو ةعومجم ةيباجيإلا ةئشنتلا زيزعت تاردابم لمشت
تامدخ ميدقتو ةيئاقولا تالمحلا كلذ يف امب ،ةفلتخملا ةطشنألا
هذه نم ماعلا ضرغلا لثمتي .ةيميلعتلاو ةيدرفلا جماربلاو معدلا
ريسيتو نيوبألا كولس وأ/و فقاوملاو دعاوقلا رييغت وه ةطشنألا
ةعومجم جماربلا حيتت .ةيباجيإ ةوبأ ىلإ ةيباقع ةوبأ نم ةلقنلا
ةماعلا ةيمالعإلا تالمحلا كلذ يف امب ،تاودألاو تايجهنملا نم ةعساو
ةيباجيإلا ةئشنتلا تاراهم ىلع تنرتنإلا ربع وأ رشابملا بيردتلاو
ضيرمتلا تالخدتو ةيعامتجالا تاكبشلاو ةيجالعلا تالخدتلاو
.ةيلزنملا تارايزلاو يلئاعلا
نأ نمضي نأ ءيش لك لبقو ًالوأ ةرسألل مدقُي يذلا معدلل يغبني
ةيبرتلا ايازمب ةرسألا دارفأ فيقثتو هعنم ززعي يندبلا باقعلا رظح
لاكشأ ةفاك ببسب لافطألاب قحلي يذلا ىذألاو ،لافطألل ةيباجيإلا
تاجايتحاب ةيرسألا ةئيبلا يف تالخدتلا يفت نأ بجي .مهدض فنعلا
امب ،لفطلا اهيف شيعي دق يتلا ةيلزنملا طاسوألا نم ةعساو ةعومجم
ريغ ةياصولاو ةيلخادلا ةياعرلا تاسسؤمو ةيناضحلا ةلافكلا كلذ يف
كلت يف مدقُي معد يأ رصتقي الأ بجي .ةعسوملا رسألاو ةيمسرلا
ىلإ اضيأ ىعسي نأ بجي لب ،يندبلا باقعلا ىلع ءاضقلا ىلع طاسوألا
لفطلا تاجايتحا ةيبلت نامضو ةمدقملا ةياعرلا ريياعم نيسحت
.ومنلل
يف يندبلا باقعلا ىلع ءاضقلل ةيباجيإلا ةئشنتلا جمارب نوكت
:اذإ ةيلاعف رثكأ يرسألا طسولا

تامدخلا يمدقمو نييعمتجملا نيبرملاو رسألاو لافطألل معدلاو
).يمسرلا ريغ ميلعتلاو ،ةينيدلا ةياعرلا لثم(
قاطنو ةيلاملا دراوملا اهلقأ سيل ،صاخلا عاطقلا جاردإ يغبني ••
تالمحلا لالخ نم ةكراشملا ةيرابتعالا تائيهلل نكمي .اهلوصو
لوح اهيفظوم فيقثت معدو لصاوتلا داومو تاونق ريوطتو
.22ةفينعلا ريغ ةئشنتلا تايجيتارتسا
يمظنم لثم ةسيئرلا ةماعلا تايصخشلاو مالعإلا لئاسول نكمي ••
معد تامدخو تامولعملا رشن نييميداكألاو نييفحصلاو تالمحلا
نامضل ةئشنتلا معد لثم ،عساو قاطن ىلع ةيداشرإلا تاحوللا
.نكمم ددع ربكأ لوصو

نفلا وأ اماردلا مادختسا تارايخلا نمضتت دق .مهسفنأ نع ريبعتلا
.ةيمقرلا صصقلا درس وأ ةريصق مالفأ جاتنإ وأ مسرلا وأ
لاثم

ىمسُي بولسأ قفو ديوسلا يف لافطألا نوؤشل ملاظملا ةنامأ لمعت
لافطألا عم ةيعامج تاشقانمو تالباقم ءارجإب 18راغصلا نوثدحتملا"
ةنامأ ترّوط امك .فنعلا عوضوم لوح كلذ يف امب ،ةفلتخم فقاوم يف
" "Koll på Socلفطلل ًاقيدص ًاينورتكلإ ًاعقوم لافطألا نوؤشل ملاظملا
19
نأشب لافطألل ةقيدص تامولعم مدقي يذلاو ،لافطألا عم نواعتلاب
تامدخلا رودو ،ةيعامتجالا تامدخلاب لاصتالا ةيفيكو ،مهقوقح
ينوناقلا رظحلا كلذ يف امب ،ةلصلا تاذ نيناوقلاو ةيعامتجالا
.يندبلا باقعلل
:20قيطلبلا رحب ةقطنم يف بابشلاو لافطألا فرط نم تايصوت

نأشب ةديجلا تامولعملا ىلإ ربكأ لوصو ريفوت يف لافطألا بغري ••
لاح يف ةدعاسملا بلطل نوئجتلي نيأ ىلإو ،مهقوقحو فنعلا عنم
تاحاسملاو ةيلعافتلا ةينورتكلإلا عقاوملا نوكتس .اهيلإ اوجاتحا
اهيف يضقي يتلا ىرخألا نكامألاو سرادملا نم ةبيرقلا ةصصخملا
.ضرغلا اذهل ةديفم مهتاقوأ لافطألا
نأو رثكأ نييقابتسا نويعامتجالا نويئاصخألا نوكي نأ بجي ••
يف فنعلا نم نوناعي مهنأ نودقتعي نيذلا لافطألا نم اوبرتقي
.ثدحتلا ىلع لافطألا ةدعاسمل ،لزنملا
يئاصخألا عم لصاوتلا ىلع نيرداق اونوكي نأ ذيمالتلا دوي ••
ىلع كلذ دعاسي دقو .تقو يأ يفو مهتيوه فشك نود يعامتجالا
ثدحتلا هقحلي دق يذلا رثألا نأشب ضومغلاو قلقلا فيفخت
.مهرسأُ ىلع لزنملا يف فنعلا نع ةحارصب
يندملا عمتجملا 6.3
رودب علطضت نأ يندملا عمتجملا ءاكرش نم ةعساو ةعومجمل نكمي
قيقحتل هنأ الإ .فقاوملا يف لوحتلاو نوناقلا ذافنإ معد يف يبايإ
ةدافتسالل ةصرف ةلعافلا تاهجلا هذهل حاتت نأ مهملا نم ،مهتكراشم
ليبس ىلع ،ةلأسملا هذه نأشب تاردقلا ءانبو بيردتلا نم
وأ ةيبيردتلا تارودلاو ةيمالعإلاو ةيداشرإلا داوملا لالخ نم ،لاثملا
.معدلاو تامولعملا ريفوتل تاكبشلا/تافلاحتلا
يندملا عمتجملا ءاكرش ةلثمأ لمشت
:نيرثؤملا

ةينهملا تاباقنلا لثم ةينهملا تامظنملا وأ تامدخلا ميدقت ••
تاهمألاو ءابآلا تايعمجو يحصلا لاجملا يف نيلماعلا وأ نيملعملل
لثم علطضت .لفطلا قوقحب ةينعملا ةيموكحلا ريغ تامظنملاو
ةيعامتجالا فقاوملاو كولسلا رييغت يف مهم رودب تامظنملا هذه
ميدقتو تامدخلا ميدقتو بيردتلاو يعولا ءاكذإو ةوعدلا لالخ نم
.بابشلا وأ تالئاعلل لاثملا ليبس ىلع ،جماربلا
تامولعملا رشن يف مهم رودب لافطألا ةدعاسم طوطخ علطضت ••
يف .ةروشملا يقلتو فنعلا نع غالبإلل ةصرفب لافطألا ديوزتو
ءاكذإل تالمح لافطألا ةدعاسم طوطخ تذفن ،نادلبلا نم ديدعلا
ىلع لوصحلا نكمي نيأو فنعلا نم ةيامحلا يف قحلا لوح يعولا
تاءاصحإلا يف نايحألا نم ريثك يف ةمهاسملا كلذكو  ،ةدعاسملا
.ةيعونلا ريراقتلاو
ءامعزلا كلذ يف امب ،ةينيدلا تاعومجملا نوكت نأ نكمي ••
ةيميداكألا تاسسؤملاو ةينيدلا ةيلحملا تاعمتجملاو نوينيدلا
21
ءاكرش ،يلحملا عمتجملا تامظنمو ةداق نم مهريغو نوبرتغملاو
ىلإ ةيسيئرلا لئاسرلا ليصوت مهنكمي .تاردقلا ءانب يف نيميق
تاردقلا ءانبو بيردتلا ريفوت اًضيأ نكلو ،ةيلحملا مهتاعمتجم
ةوطخب ةوطخ ليلد

:https://www.barnombudsmannen.se/young-speakers/om-unga-direkt/رظنا تامولعملا نم ديزمل 18
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20 Non-Violent Childhoods Childhoods: Moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region, National Consultation in Sweden, 8-10 May 2017, pp.22-24; and Non-Violent Childhoods: Moving on from corporal punishment in the Baltic Sea Region, Report of the
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22 Non-violent childhoods: Consultation with stakeholders in Expert Meeting, Warsaw, 13-14 March 2018: “Working with the corporate sector on child rights” by Henrik Holmquist available at http://www.childrenatrisk.eu/nonviolence/2018/03/14/expert-meetingcommunication-and-campaigns-related-to-the-legal-prohibition-of-corporal-punishment/
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يعولا ءاكذإ
نم ريهامجلا تائف فلتخم نيكمتل ىوتسملا ةيلاعو ةقستم تالاصتا ىلإ ةجاح كانه
لاكشأ عيمج نم نيررحتم اونوكي نأ يف لافطألا قح كاردإو همعدو يندبلا باقعلا رظح مهف
ةلوبقم ريغ ةيندبلا ةبوقعلا نأ اهلقن نيعتي يتلا ةيسيئرلا لئاسرلا لمشت .فنعلا
ةيبرتلا بيلاسأ مدختست يتلا فنعلا نم ةيلاخلا ةلوفطلا نأو  ،لفطلاب ةرضمو
.ماع لكشب عمتجملا ىلع كلذكو ،نيدلاولاو لافطألا نم لك ىلع عفنلاب دوعت ةيباجيإلا

لوحتلاو كولسلا رييغت 7.1
يعامتجالا
يعامتجالا لوحتلاو كولسلا رييغتل ةمعادلا تالاصتالا لثمت
ةيدرفلا ةسرامملا ةجلاعم ىلإ نايعسي تالمحلل نيلماكتم نيجهن
زكري .ةينطولا نيناوقلا ذيفنت قيعت يتلا ةيعامتجالا تاريثأتلاو
،تاسرامملاو فقاوملاو ةيدرفلا ةفرعملا ةجلاعم ىلع يكولسلا ريغتلا
عمتجملاو ةيلحملا تاعمتجملا ىلع يعامتجالا لوحتلا زكري امنيب
ةيعمتجملا فارعألا ةراضلا ةيفاقثلا تاسرامملا رييغت فدهب عسوألا
.درفلا كولس ىلع رثؤت يتلا ةينيدلا تادقتعملاو
لجأ نم لصاوتلا تايجيتارتسا عيمج يف ًامهم ًاءزج يعولا ءاكذإ ىقبي
دعاسيس ،لاثملا ليبس ىلعف .يعامتجالا لوحتلاو كولسلا رييغت
ءابآلل ةحاتملا معدلا تامدخو يندبلا باقعلا رثأ لوح سانلا عالطإ
نوناقلا معدل يعامتجالا قفاوتلاو يعو قلخ ىلع لافطألاو تاهمألاو
هدرفمب نوناقلا لوح يعولا ءاكذإ نمضي ال ،كلذ عمو .كولسلا رييغتو
.رييغتلا اذهب اًيدرف اًمازتلاو اًيوق اًيعامتجا اًمعد يئاقلت لكشب
فيكو رظحلا نع تامولعملا زواجتي نأ يغبني لصاوتلا نإف ،كلذل
لخاد ديدج قفاوت ديدحتل سسألا يسري نأ بجي امك .هذيفنت بجي
.افيفخ ناك امهم ،لفطلا دض لوبقم فنع ال هنأ ىلع صني عمتجملا
قوقحلا ىلع ةمئاقلا جهنلا 7.2
كولسلا رييغتو يعولا ءاكذإ تايجيتارتسا عيمج زكترت نأ يغبني
،ةيلمعلا ةيحانلا نم .لافطألا كارشإ لمشت نأو لفطلا قوقح لوح
نوكت نأ يغبني لفطلل ىلضفلا حلاصملا أدبم نأ كلذ ينعي
ةوعد يأو اهمييقتو اهذيفنتو تالمحلل طيطختلا يف ايروحم ارصنع
تاردق ةيمنت ىلع زيكرتلا يغبني امك ؛ةفينعلا ريغ ةلوفطلل
قوقح مهفل تاعيرشتلا ذيفنت ةيلوؤسم مهيلع عقت نيذلا كئلوأ
ىلع لافطألا لوصح نامضل صاخ دهج لذبي نأ بجي امك ؛لفطلا
.تالمحلاو يعولا ءاكذإ يف طشن لكشب نوكراشيو ةيفاك تامولعم
ةسيئرلا تاعومجملا 7.3
عضولا يف كولسلا رييغتلاو يعولا ءاكذإو لصاوتلا لصي نأ يغبني
ةددحملا تاجايتحالا فدهتسيو عمتجملا حئارش ةفاك ىلإ لثمألا
ةعساولا تالمحلا وأ ةلماشلا جهنلا عنقت ال دق .تاسرامملاو فقاوملاو
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ججحلا معدل ةديازتم ةيملعو ةيعامتجاو ةينوناق ةعومجم دجوي مويلا
نأ ىلع حوضوب لدي امم ،لافطألل يندبلا باقعلا رظحب ةقلعتملا
ءاكذإ تالمح علطضت .ةلوبقم ريغ لافطألا دض فنعلا لاكشأ عيمج
رظحل ةينطولا نيناوقلا ذافنإ نامض يف ماه رودب لاصتالاو يعولا
.لافطألل يندبلا باقعلا
ةلقنلا زيزعتو ،همعدو ينوناقلا رظحلاب يعولا ءاكذإ تالمحلل نكمي
مادختساو مهف ىلإ عمتجملا يف يندبلا باقعلا مادختسا نم
تالمحلا لمشت دقو .طابضنالل ةفينعلا ريغو ةيباجيإلا بيلاسألا
ةعومجم ىلع يوطنتو ،تايوتسملا عيمج يف ءاكرش ىلع يعولا ءاكذإو
ريغ تامظنملاو ميلعتلاو ةحصلا تاعاطق يف تائيهلا نم ةعساو
ءاكرشلا ءالؤه عيمج نأ ثيح  -يعمتجملاو ينيدلا لاجملاو ةيموكحلا
.ذيفنتلا ةيلمع يف ماه رودب كلذ لك نوعلطضي
تايجيتارتسالا يف اهجاردإ مت اذإ اًحاجن رثكأ تالمحلا نوكتس
اًددع فدهتستو ،ةطشنألا نم ةعساو ةعومجم لمشت يتلا ةينطولا
نم جيزم نوكي نأ نكمي .تقولا رورم عم رمتستو ناكسلا نم اًريبك
.فقاوملاو تايكولسلا رييغتل ةيلاعف رثكألا ةقيرطلا وه تاردابملا
جهنو ةلماش ةيمالعإ ةلمح جيزملا اذه لمشي دق ،لاثملا ليبس ىلعف
ءابآلل ةيبيردت تاقلحو ،تامدخلا ومدقم اهرفوي تامولعمو ةيكراشت
.ةفينعلا ريغ ةئشنتلا تايجيتارتسا لوح تاهمألاو
:هنع ةبترتملا راثآلاو نوناقلا لوح يعولا ءاكذإ لمشي دقو

باقعلا نم ةيامحلا يف لفطلا قحب نيدشارلاو لافطألا عالطإ ••
؛ةنيهملا وأ ةيساقلا باقعلا لاكشأ عيمجو يندبلا
ريفوتو يندبلا باقعلاب ةطبترملا رطاخملا نع تامولعملا رشن ••
لئادبلا
هذيفنت يرجيس فيكو )عنملا( نوناقلا نم فدهلا غيلبت ••
).ىلضفلا حلاصملا(

ارطخ لكشت يتلا كلت اميس الو ،ةيلحملا تاعمتجملا ضعب قاطنلا
ىلع  -ةيلومش تالمحلا نوكت نأ يغبني ،اذلو .لافطألا ىلع اصاخ
نم لافطألاو ةقاعإلا يوذ لافطألاو ءابآلا فدهتست لاثملا ليبس
.ةيقرعلا تايلقألا
تاكارشلا 7.4
كولسلا ريغتل ةيمهأ تاذ قاطنلا ةعساولاو ةيوقلا تاكارشلا دعت
يف دعاسي نأ اًعم لمعلل نكمي .نيلاعفلا يعامتجالا لوحتلاو
عيمج كارشإو لوصولا امهنكمي نيلماش تالمحو يعو ءاكذإ نامض
ةبسانملاو ةلاعفلا لئاسرلاو ةطشنألا يف ةمهملا روهمجلا حئارش
ةلتكلا تاكارشلا هذه لثم عمجت امك .ةفلتخملا مهتاجايتحال
ءابطألا لثم ،ةفلتخملا نهملاو تاعومجملا نأ رهظُتو ةجرحلا
عمتجملاو ةطرشلاو نيملعملاو ةينيدلا تاعامجلاو نييسايسلاو
يندبلا باقعلا مادختسا ىلع ينوناقلا رظحلا ءارو مزحب فقت ،يندملا
.لافطألا دض
تالمحلا يف ميظنت يف تايقالخألا 7.5
قوقح مارتحا ةيقالخأ ةلمح نامضل ةسيئرلا ئدابملا لمشت
،نيكراشملا ةلاح يفو .عسوملا يلحملا عمتجملل مارتحاو نيكراشملا
ةرينتسملا ةقفاوملا ،لاثملا ليبس ىلع ،لمشي دق كلذ نإف
دض نيكراشملا ةيامحو تانايبلا ةيامحو ةيصخشلا ةيصوصخلاو
،ةفدهتسملا ةعومجملا وأ عسوملا يلحملا عمتجملا ةلاح يفو .ءاذيإلا
ضّرعت نل ،لاثملا ليبس ىلعف  "،ىذأ يأ" ةيقالخألا ةلمحلا قحلت نل
لافطألا ىدل ةقثلا مدع ةلاح قلخ يف مهست نلو رطخل لافطألا
.رابكلاو
ةسيئرلا لئاسرلا غيلبت 7.6
رسيتي يتلا تاظحللا ديدحت لصاوت ةلمح يأ يف ًاضيأ مهملا نم
صاخ لكشب نودعتسم اميسالو فدهتسملا روهمجلا ىلإ لوصولا اهيف
دق ،يندبلا باقعلا ةلاح يفو .مدقت يتلا ةسيئرلا لئاسرلا يقلتل
:يلي امب لصتي اميف صرفلا هذه أشنت
؛ديلاوملا ليجست ••
؛اهدعبو ةدالولا لبق ام تامدخ ••
نيوبألا عم نييحصلا نيسرامملاو ةيحصلا تامدخلا لصاوت ••
؛لافطألاو نيرظتنملا نيوبألاو
يسردملا جاهنملاو ةسردملاب قاحتلالاو ةسردملاب قاحتلالا لبق ام ••
؛ةيمسرلا ريغ ةيميلعتلا طاسوألاو
؛لافطألاب ةطبترملا ةياعرلا تامدخو ةيعامتجالا تامدخلا ••
لجأل/عم نولمعي نيذلا كئلوأ عيمجل ةمدخلا ءانثأو يلوألا بيردتلا ••
؛ةياعرلا يف نولماعلاو نوملعملا كلذ يف امب ،رسُألاو لافطألا
امب ،رسُألاو لافطألا عم لماعتت يتلا يندملا عمتجملا رصانع ••
نونفلاو ةيضايرلا ةيدنألاو ةيدئاقعلا/ةينيدلا تاعومجملا كلذ يف
اهمدختسي يتلا هيفرتلا ةطشنأ نم اهريغو ةيفاقثلا ةطشنألاو
؛رسُألاو لافطألا
؛نويزفلتلا/ةعاذإلاو ةينالعإلا تاحوللا  -يريهامجلا لاصتالا لئاسو ••
.خلإ ،ةيعامتجالا تاكبشلاو تنرتنإلا ربع يعولا ءلكذإ ••
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ةمتاخ
ةفينعلا ريغ ةلوفطلا قيقحتل ةسيئرلا تاوطخلا

تاردقلا ءانبو بيردتلا نم يفاكلا ردقلا ريفوت
نييئاصخألا كلذ يف امب تامدخلا يمدقم لمشي
.ميلعتلاو نوناقلا ذافنإو ةحصلاو نييعامتجالا

طاسوألا عيمج لمشي حضاوو حيرص رظح عيرشت
لفطلا اهيف دجاوتي نأ نكمي يتلا تائيبلاو
).سرادملاو تيبلا لثم(

ميدقت اميسالو ،يندملا عمتجملا كارشإ
نأشب ةياعرلا يمدقمو نيوبألل معدلاو تامولعملا
.يباجيإلا بيدأتلا مادختسا

ذفنتس يتلا لفطلا ةيامح مُظُن ةقفارم
حلاصملا قيقحتل ةيلاعفب نوناقلا
.لفطلل ىلضفلا

معدو رظحلا فده زيزعتل يعولا ءاكذإ تالمح
فنعلا لوح كولسلاو فقاوملا يف تارييغتلا
.لفطلا ةيبرت يف

لوح زكرمتت ذيفنتلل ةلماش ةينطو لمع ةطخ
،تاعاطقلا ةددعتم نوكتو لفطلا
:لمشتو
قيسنتلا تايلآ
مييقتلاو ةبقارملا تايلآ
ةيفاكلا دراوملا ريفوت
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ةوطخب ةوطخ ليلد
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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/nonviolenceةيبوروألا

قيطلبلا رحب لود سلجم
لودلا .يميلقإلا راوحلاو نواعتلل يموكح يسايس ىدتنم وهو  1992ماع 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  1998ماع 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.orgلافطألا 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.orgفنعلا نم ةيلاخ

هيِجْوَتلا ريراقت

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 ةيبرتيندبلا باقعلا رظحي يذلا عيرشتلا ذافنإل ةيباجيإ ةيبرت

 ةفينعلا ريغ ةلوفطلل ةمعاد تاعمتجم ءانبةيندبلا ةبوقعلا رظحي يذلا عيرشتلا ذافنإ فدهب يعولا ةدايزل تالمح

 ةفينعلا ريغ ةلوفطلل نيمعادك ةمدخلا ومدقمةيندبلا ةبوقعلا رظحي يذلا عيرشتلا ذافنإل لهألاو لافطألل ةمدخلا ميدقت

 ةفينع ريغ ةلوفط وحن يعاسملا ةعباتمةيندبلا ةبوقعلا رظحي يذلا عيرشتلا ذافنإل تايكولسلاو تاهجوتلا يف تاريغتلا سايق

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

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

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

