
�ضرب الأطفال

عنف الأجيال القادمة

�سل�سلة الثقافة القانونية الأ�سرية



ياأتي العدد الأول من �ضل�ضلة الثقافة القانونية ليبداأ من اأكرث اأفراد الأ�ضرة ح�ضا�ضية و�ضعفًا، ذلك الفرد الذي 

منه تبنى الأجيال وعليه تقوم ح�ضارات الأمم، الطفل... ذلك الفرد الذي يراه ذويه فرحة العمر وربيعه، ومعه 

وبه حتلو احلياة ويف اللحظة التي يرتكب فيها الطفل خطاأً تبداأ ال�ضلطة الأبوية مبمار�ضة العنف متنا�ضية اأن 

 اأ�ضباب خطاأ الطفل تعود يف الغالب اإىل اإهمال الأهل، ومتنا�ضني اأن العنف لن يوقف الطفل عن ارتكاب اخلطاأ 

اإل موؤقتًا، واأن هذا الطفل ل ميلك �ضوى ج�ضده لن�ضب عليه العنف بكافة اأ�ضكاله بحجة... التاأديب.

انطالقا من روؤية املجل�س الوطني ل�ضوؤون الأ�ضرة ومهمته باملحافظة على كيان الأ�ضرة الأردنية ومتا�ضكها، 

والنهو�س مب�ضتوى حياة اأف�ضل لالأ�ضرة الأردنية، و�ضمان بيئة اآمنة مبا ي�ضمن م�ضلحة الطفل الف�ضلى،  قام 

املجل�س الوطني ل�ضوؤون الأ�ضرة وبالتعاون مع اللجان ال�ضت�ضارية التي مت ت�ضكيلها من املخت�ضني واخلرباء 

بتحليل معظم القوانني ذات العالقة ب�ضوؤون الأ�ضرة، والتي كان من �ضمنها قانون العقوبات الأردين،  وكانت 

من   62 املادة  بن�س  النظر  باإعادة  اخلا�ضة  التو�ضية  ال�ضت�ضارية  اللجنة  اأ�ضدرتها  التي  التو�ضيات  اإحدى 

قانون العقوبات باعتبارها تت�ضف بدرجه من العمومية وهي عبارة “العرف العام” الوارد يف البند “اأ” من 

الفقرة الثانية من املادة/62 من القانون كفعل من الأفعال التي يبيحها القانون والوارد على النحو التايل:” 

�ضروب التاأديب التي ينزلها بالأولد اآباوؤهم على نحو ما يبيحه العرف العام”. 

الأطفال،  ل�ضرب  والجتماعية  والطبية  وال�ضرعية  القانونية  بالأبعاد  للتعريف  الن�ضرة  هذه  تاأتي  لذلك 

والتاأثريات التي قد حتدث للطفل نتيجة هذا العنف املوجه اإليه، لتقود ذوي الأطفال اإىل النظر جمددًا يف 

الأ�ضلوب الأن�ضب يف التعامل معهم وطرق الرتبية التي تن�ضجم مع عمر الطفل وقدراته، والتي حتقق اأف�ضل 

النتائج يف املحافظة على بقاء الطفل ومنائه.

نود يف هذه املنا�ضبة اأن نتقدم بال�ضكر اجلزيل لالأ�ضتاذ الدكتور �ضليمان طعمة ريحاين على تكرمه مبراجعة 

وتدقيق املادة الفنية الواردة يف هذه الن�ضرة.

الأمني العام 

الدكتورة هيفاء اأبو غزالة

املقدمة:



ر�سالة

حاول اأن 

تالحظ اأن كل 

خطاأ يرتكبة 

الطفل م�سدره 

خطاأ ارتكبه 

الآباء



1( الأطفال يف الإ�سالم ،جامعة الأزهر بالتعاون مع منظمة اليوني�سيف 2005

الت�أديب يف ال�شريعة:

الأبناء  توجيه  حق  الوالدين  الإ�سالم  يعطي 

وتاأديبهم وتهذيبهم طبقًا لقواعد ال�سرع ويجعل  

الآباء  يقدمه  ما  اأف�سل  والتوجيه  الرتبية  من 

عليه  يقول  هذا  ويف  وهبات.  عطايا  من  لالأبناء 

ال�سالة وال�سالم:)ما نحل والد ولدا من نحل اأف�سل من اأدب ح�سن(على اأن يتم التاأديب بعيدًا عن ا�ستخدام العنف 

اأو الألفاظ النابية حتى ين�ساأ الأبناء على العتزاز بالذات والثقة بالنف�س ومن هنا يفهم هذا التوجيه النبوي 

الذي جاء يف قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: ) رحم اهلل والدًا اأعان ولده على بره( اأي مل يحمله على العقوق ب�سوء 

عمله اأو باإيذائه واإهماله وعدم قيامه بواجباته نحو اأطفاله، وانطالقًا من مبداأ عدم جواز ال�سرر ل يجوز لأحد 

اإليه ذلك من الإ�سرار به نف�سيًا  ملا يوؤدي  اأن ي�سربه  اأ�سحاب العمل(  اأو  من والدي الطفل )اأو مدر�سي الأطفال 

بجانب ال�سرر اجل�سمي، وال�سرر النف�سي كال�سرر اجل�سمي كالهما قد منعه ال�سرع.

فاملعاملة التي يحثنا ال�سرع عليها يف معاملة الأطفال هي احلنان، العطف، الرحمة، ومراعاة التطور الطبيعي 

للطفل، وما يرتبط  مبراحل منوه املختلفة من احتياجات متباينة1.



الت�أثريات االجتم�عية  والنف�شية

 ل�ضرب الأطفال:

يف  الأطفال  عقوبة  اأن  اإىل  وال�سحة  العنف  حول  العاملي  التقرير  ي�سري 

املنزل مقبولة قانونيا يف جميع الدول با�ستثناء 11 دولة، كما وي�سري التقرير 

اإىل اأن مثل هذه العقوبات البدنية خطرة على الطفل على املدى الق�سري فقد 

تقتل بع�سهم وت�سيب الكثريين منهم باإ�سابات قد تكون معوقة وعلى املدى 

العنف، كما يخلق  �سلوك  ن�سوء  باأنه عامل هام يف  الدرا�سات  اأظهرت  الأبعد 

م�ساكل يف الطفولة اأو احلياة الالحقة املتاأخرة، وان مثل هذه العقوبات البدنية تتفاوت بني هذه الدول، ففي حني 

با�ستثناء م�سر حيث  الدول  وامل�سجل يف كل  �سيوعا  الأكرث  التاأديبي  الإجراء  اآليتهم هو  الأطفال على  يعترب �سفع 

تطبق ت�سرفات اأخرى  كنف�س الطفل اأو هز الطفل هزا عنيفا وقر�سه اأو لطمه على الوجه اأو الراأ�س وهو الأكرث 

ا�ستخداما يف التاأديب. 

لتن�سئة  اأ�سا�سي  هو  بل  جيدا  فقط  لي�س  التاأديبي  ال�سرب  اأن  يعتقدون  النا�س  اأغلبية  اأن  الدرا�سات  ت�سري    

52% من الأطفال  90% من الآباء َي�سربون الأطفال لغاية 5�سنوات مبعدل 3مرات اأ�سبوعيا واأن  الأطفال، حيث اأن 

قبل  من  عادة  ي�سربون  الثانوية  املرحلة  يف  الطلبة  من   %20 واأن  عادة،  ي�سربونهم  �سنة  و14   13 اأعمارهم  الذين 

اآبائهم. كما واأن 60% من الآباء ي�سربون اأولدهم بال�سفع على الوجه اأو على اليدين اأو املوؤخرة واأن 20% يقومون 

بدفع الطفل اأو بحمله من اأحد اأطرافه بعنف، واأن 15% ي�ستخدمون الع�سا اأو اأية اأداة منزلية لتاأديب الطفل واأن 

10% منهم يقومون عادة بقذف ج�سم ما، �سادف اأن يكون بيدهم على الطفل.

 اإن العقاب اجل�سدي للطفل بكافة اأ�سكاله، وبغ�س النظر عن اأي حماولة لتربيره، هو طريقة غري فعالة لتعديل 

ال�سلوك من الناحية النف�سية، حيث اأن �سرب الطفل قد يجعله يتجنب ال�سلوك ال�سيئ موؤقتا، اإل اأن التزام الطفل 

بهذا ال�سلوك هو لفرتة وجيزة، و�سيولد لديه خوف من اأن ي�ساهد وهو يرتكب اخلطاأ، فيلجاأ للقيام به �سرا، حيث اأن 

ال�سرب لن يعلم �سلوكا جديدا، ولن يعلم ال�سيطرة على النف�س، بل على العك�س وعلى املدى البعيد، فاإن ال�سرب �سيولد 

عند الطفل �سلوك الع�سيان والعناء وعدم التوا�سل احل�ساري مع الآخرين، وتدين م�ستوى احرتام الذات، والكاآبة.



اأن التاأديب بال�سرب هو الطريق ال�سالك دائما باجتاه الإ�ساءة اجل�سدية للطفل، ولأن ال�سرب فعال ب�سكل  ومبا 

موؤقت فاإنه يجعل الأب اأو الأم مييالن اإىل اأن  ي�سربا بجرعة اأ�سد كلما عاد الطفل واأخطاأ مرة اأخرى وبذلك ي�سبح 

العقاب اجل�سدي هو ال�ستجابة القيا�سية لل�سلوك ال�سيئ، مما يزيد من �سدة ال�سرب ويزيد من تكراره ب�سكل يتجاوز 

العرف املقبول عند بع�س الأ�سخا�س وت�سري الأبحاث اإىل اأن ما يزيد عن 85% من جميع حالت الإ�ساءة اجل�سدية 

لالأطفال، ناجتة عن فرط التاأديب وعن العقاب اجل�سدي.

اإن ال�سرب يف كثري من احلالت يوؤدي اإىل اأذى غري متوقع، فال�سفع على الوجه قد يوؤدي مثال اإىل ثقب طبلة الأذن، 

ورج الطفل قد يوؤدي اإىل ارجتاج الدماغ والعمى اأو الوفاة، وال�سرب املبا�سر وباأي و�سيلة كانت قد ي�سر بالع�سالت، 

املفا�سل  يوؤذي  اليدين  ظاهر  على  الأطفال  �سرب  وحتى  الفقري  بالعامود  اأو  التنا�سلية،  وبالأع�ساء  وبالأع�ساب، 

عن  ينتج  وقد  ال�سنني.  ع�سرات  بعد  ال�سغرية  املفا�سل  التهاب  حدوث  اإىل  يوؤدي  وقد  الدقيقة  الدموية  والأوعية 

�سقوط الطفل عند تعر�سه لل�سرب اإ�سابات �سديدة يف ج�سمه. ومن ذلك يتبني  اأن ال�سرب التاأديبي ما هو اإل عملية 

تدريبية منظمة لتعليم الطفل العنف، حيث يتعلم مبداأ: اأنه من املقبول اأن ي�ستخدم القوي قوته �سد ال�سعيف، واأنه 

من الطبيعي اأن حتل امل�ساكل بوا�سطة العنف، وتتعزز هذه الفكرة بتكرر العملية من قبل �سخ�س حمبوب ومرغوب 

به مما يوؤدي اإىل ا�ستخدام �سلوك العنف بني الطفل واأ�سقائه ومع زمالئه يف املدر�سة، ومع زوجته م�ستقبال ومن ثم 

مع اأطفاله1. 

ت�سري درا�سة حول العقاب البدين اأن ا�ستخدام العقاب البدين القا�سي وال�سراخ، التهديد، اللكم، واإم�ساك الطفل 

بقوة و�سربه، ل يولد �سوى العدائية وال�سلوك العك�سي لدى الأطفال ويزيد من حدتها. وان اأطفال الآباء والأمهات 

الذين  ي�ستعملون العقاب البدين على الأغلب يظهرون �سلوكا عدائيا ودفاعيا2. 

كذلك ك�سفت درا�سة م�سرية اأن 96% من الآباء الذين ي�سربون اأبناءهم تعر�سوا لل�سرب وهم �سغار وبينت الدرا�سة 

اأن �سرب الأطفال وتعنيفهم امل�ستمر لهم يربي عقد نف�سية لدى الأبناء بل ويزيد من العنف الأ�سري اإىل اأن يتفاقم 

وميثل م�سكلة من ال�سعب مواجهتها وخا�سة اإذ حتول العنف من الأ�سرة اإىل املجتمع واأ�سبح  �سكال من اأ�سكال ال�سلوكيات 

ال�ساذة و�سحاياه موؤهلني نف�سيا ملمار�سة الإرهاب النف�سي على الأفراد مما يهدد اأمن املجتمع3.

اإن معظم حالت العنف الذي ميار�س �سد الأطفال يف الأ�سرة غري مميتة ، ول ت�سبب اإعاقات ج�سدية دائمة اأو 

1 الدكتور هاين جه�سان،  اأخ�سائي الطب ال�سرعي،  ع�سو هيئة حترير درا�سة الأمني العام لالأمم املتحدة.

)Berk )2003 2

3 الدكتور عديل ال�سمري :اأ�ستاذ الجتماع – املركز القومي للبحوث الجتماعية واجلنائية م�سر



خطرية اأو ظاهرة للعيان. اإل اأن بع�س اأ�سكال العنف الذي ميار�س يف الأ�سرة �سد الأطفال ذوي الأعمار ال�سغرية جدا، 

توؤدي اإىل حدوث اأ�سرار دائمة، اأو حتى تف�سي اإىل املوت، بالرغم من اأن هدف مرتكبيها قد ل يكون ايقاع هذا النوع  

من ال�سرر . وت�سري اأبحاث اأجريت يف بلدان خمتلفة اإىل اأن ظاهرة الر�سيع  املخ�سو�س – اإ�ساءة معاملة الأطفال عن 

طريق اخل�س- ترتبط يف حالت عديدة بحدوث اإ�سابات يف الراأ�س واإحلاق �سرر ج�سيم بالدماغ1.  

    هل العقوبة اجل�ضدية جمدية تربويًا ؟

_   ت�سري الدرا�سات اإىل اأن الأطفال الذين تعر�سوا للعقوبة اجل�سديه يتميزون مبا يلي: 

_  اأنهم يظهرون ندمًا اأقل باجتاه �سلوكهم ال�سيئ وجتاوزاتهم على الأنظمة. 

_  اأنهم اأقل قدرة على مقاومة اإغراء املواقف دون وجود قيود خارجية. 

_  اأنهم اأقل رغبة وقدرة على حتمل م�سوؤولية اأفعالهم . 

_  اأن تكون ت�سرفاتهم واأحكامهم مرتبطة باخلوف من الك�سف والعقوبة اأكرث من ارتباطها بالأخالق واملثل العليا 

         الذاتية. 

_  اأنهم يبدون اأكرث عنادًا واإ�سرارًا على ال�ستمرار يف ال�سلوك اخلاطىء.

_  اأنهم  مييلون اىل تكرار ال�سلوك اخلاطىء بعد غياب ال�سخ�س املعاقب.

_  اأنهم ل يتعلمون �سلوكًا ايجابيًا او مقبوًل من خالل العقاب.

 هل العقوبة اجل�ضدية مقبولة اأخالقيًا ؟ بالطبع ل وذلك 

لالعتبارات التالية:

_ اأن العقاب اجل�سدي ينكر على الأطفال حق امللكية اجل�سدية التي ي�ستمتع 

       بها الكبار.

_  يك�سر مبداأ ) عدم التميز ( ب�سبب العمر .

_ ينتهك احلقوق العاملية لالإن�سان.

_  يتعار�س مع التوجه العلمي ال�سليم للتعامل مع الأطفال: اأي التعار�س مع 

        م�سلحة الطفل الف�سلى. 

1 تعزيز حقوق الأطفال وحمايتها / مذكرة من الأمني العام 



الفهم الطفويل للعقوبة اجل�ضدية يتج�ضد مبا يلي: 

_  ال�سرب يعلم فقط ما هو غري مرغوب به دون اأن يوؤدي اإىل حموه الإ موؤقتا ول يوؤكد على ال�سلوك املقبول.

_  �سعور الطفل بالغ�سب والإيذاء ال�سديدين بعد العقوبة يجعله يف حاله وجدانية م�سحونة ل ي�ستطيع خاللها 

        تثبيت اأو ا�ستذكار ال�سبب من وراء العقوبة ) اأي ال�سلوك اخلاطئ(.

_  ي�سجع الطفل على تعلم كيف يتجنب العقوبة اأكرث من تعليمه على ال�سلوك الأف�سل.

التطور الذهني واملعريف:

_  لوحظ انخفا�س مدى التطور الذهني واملعريف لدى الأطفال املتعر�سني للعقوبة اجل�سدية.

ومنطق وتف�سريات  �سروحات  تقدمي  يتم  ول  الأبناء  مع  اللفظي  توا�سلهم  يقل  الطريقة  لهذه  املتبنون  الآباء    _

        للتعامل مع ال�سلوكيات املختلفة وهذا من �ساأنه اأن يحبط التفاعل الذهني يف مرحلة حرجة من التطور.

_  لوحظ �سعف الأداء املدر�سي واملهارات املختلفة لدى هذه الفئة. 

االآث�ر النف�شية ال�شخ�شية:

 _ الرغبة بالنتقام من الآباء وهذا يظهر جليًا عندما يكربون )�سرب

        الآباء(. 

_  انخفا�س ) تقدير قيمة( الذات والثقة بالنف�س نتيجة لالإهانات

        املتكررة والبعد عن التفاوؤل.

_  الن�سحاب والعزلة الجتماعية.

_  الكتئاب والقلق والرهاب وا�سطراب ما بعد الأزمة )ال�سدمة(. 

_  ارتفاع حماولت الكذب والتحايل كدفاعات نف�سية يف املواقف 

        املختلفة. 

_  زيادة ن�سبة ا�ستخدام املوؤثرات العقلية والكحول.

_  زيادة معدل التعر�س للحوادث1. 

1 الدكتور حممد احلبا�سنة، ا�ست�ساري الطب النف�سي.



العنف �ضد الأطفال يف 

املواثيق الدولية:

الدويل  والعهد   ، الإن�سان  حلقوق  العاملي  الإعالن  يوؤكد 

الدويل  والعهد   ، وال�سيا�سية  املدنية  باحلقوق  اخلا�س 

والثقافية،  والجتماعية  القت�سادية  باحلقوق  اخلا�س 

اأن الأ�سرة هي الوحدة الجتماعية  الطبيعية الأ�سا�سية 

على  الطفل  حقوق  اتفاقية  تن�س  كما   . للمجتمعات 

اتفاقية  وتناولت  لالأ�سرة.  الكاملني  والدعم  الحرتام 

يت�سل  فيما  اأخرى،  جهة  من  والدولة  جهة  من  الأ�سرة  وواجبات  م�سوؤوليات  بني  التوازن  م�ساألة  الطفل  حقوق 

التايل«وتقع على عاتق  النحو  التوازن على  18 عن هذا  املادة  الأطفال. وتعرب  لنماء  الالزمة  بتوفري احلماية 

الوالدين والأو�سياء القانونيني امل�سئولية الأوىل عن تربية الطفل ومنوه« ويف الفقرة 2 » على الدول الأطراف 

يف التفاقية اأن تقدم امل�ساعدة املالئمة للوالدين ولالأو�سياء القانونيني  يف ال�سطالع مب�سئوليات تربية الطفل« 

وتن�س املادة 3 على »اأن م�سلحة الطفل لها العتبار الأول يف جميع الإجراءات املتعلقة بالأطفال«.

وتطالب اتفاقية حقوق الطفل الدول بالقيام باأمرين : منع كافة اأ�سكال العنف، والت�سدي الفعال للعنف حني 

وقوعه. واإذا كان من غري املمكن اأن حتمل الدولة امل�سئولية املبا�سرة عن اأعمال العنف الفردية �سد الأطفال، 

التي يرتكبها الآباء اأو غريهم، اإل اأن الدولة مطالبة بتوفري الإطار القانوين وغريه من التدابري الالزمة لتوفري 

احلماية الكافية مبا يف ذلك الردع الفعال1. 

1 التقرير العاملي ب�ساأن العنف �سد الأطفال 2007



الت�ضريعات الوطنية: 

الت�سريعات  حر�ست  التي  احلقوق  اأهم  من  اجل�سدية  ال�سالمة  يف  احلق  يعترب 

جرمية  ي�سكل  احلق  بهذا  امل�سا�س  اأن  بذلك  واعتربت  حمايتها،  على  الوطنية 

الإيذاء. حيث ن�ست املواد )333،335( من قانون العقوبات الأردين على عدد من 

الأفعال التي ت�سكل جرمية الإيذاء من �سرب اأو جرح اأو اإيذاء اأو قطع اأو ا�ستئ�سال 

اأو غريهما من الأفعال التي توؤثر على ال�سالمة اجل�سدية وتوؤدي اإىل تعطيل اأع�ساء 

اجل�سم  اأو حوا�سه. وبذلك فقد وفرت الت�سريعات الوطنية احلماية لكافة الأفراد 

حماية  بذلك  لتكفل  العرق  اأو  اجلن�س  اأو  العمر  عن  النظر  وبغ�س  متييز،  دون 

احلق يف ال�سالمة اجل�سدية واىل ابعد من ذلك فقد تناولت الت�سريعات الوطنية 

احلماية للحيوان الذي يتعر�س لأفعال تتعار�س والغاية امل�ستخدم فيها مما يلحق 

فيه اأذى.

وبالتايل وبناء على ما �سبق فاإن احلماية القانونية للحق يف ال�سالمة اجل�سدية، 

من باب اأوىل اأن تن�سحب على الأطفال كاأفراد �سعفاء بحاجه اإىل حماية م�ساعفة 

ورعاية قانونية خا�سة، وما اأدل على ذلك مما اأ�سار اإليه قانون الأحداث يف املواد 

اخلا�سة باملحتاج اإىل احلماية والرعاية فاعتربت الطفل املعر�س للخطر اجل�سيم 

هو من احلالت التي تنطبق على املحتاج اإىل احلماية والرعاية. 



علوم  اأثبتت  واملراهقة  للطفولة  العمرية  املراحل  كل  يف   

الرتبية احلديثة عدم جدوى العقوبة اجل�سدية . 

كبدائل  ا�ستخدامها  ميكن  التي  الرتبوية  ال�سرتاتيجات 

تربوية :- 

من قبل الوالدين:

• تفهم وجهة نظر الطفل . 	
• عند الطفل .  تعزيز ال�سلوك اليجابي	

موؤذي حتى ل يتم  • جتاهل ال�سلوك غري املنا�سب ما دام غري 	

تعزيزه وتكراره.

• واأ�ساليب ال�سيطرة على الغ�سب . التعرف على م�سادر الغ�سب	

. •  تقليل تاأثري ال�سغوطات ال�سخ�سية والعائلية1	

•ت�سجيع الطفل على التعبري عن نف�سه و�سبط انفعالته 	
من قبل املوؤ�س�سات واجلهات املعنية:

للطفل . • تثقيف الوالدين مبراحل التطور الطبيعية 	

• التثقيف بالو�سائل الفعالة للتوا�سل مع الطفل . 	
الوالدية ملنع اختالف الآباء والأبناء. •  تطوير املهارات 	

البدائل للتاأديب دون عقوبة ج�ضدية:

 اأثبتت علوم الرتبية 

احلديثة عدم جدوى 

العقـوبـة اجل�ضديـة 

1 الدكتور حممد احلبا�سنة، ا�ست�ساري الطب النف�سي.
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