
نصائح من معهد صحة النساء والرجال في فيينا /
NEDA مشروع ندا

األساس القانوني 
حقوق الطفل راسخة في الدستور النمساوي.
حيث تنص المادة 5.1 من "القانون الدستوري
االتحادي بشأن حقوق األطفال" عىل ما يلي:

"لكل طفل الحق في تربية غير عنيفة. 
يُحظر العقاب البدني والمعاناة العاطفية

واالعتداء الجنسي وغيرها من ضروب المعاملة
السيئة. 

لكل طفل الحق في الحماية من االستغالل
االقتصادي والجنسي ".

في المنزل: ابتعد عن مكان وجود الطفل ( كأن
تغادر الغرفة مثالً ).

خارج المنزل (في الطريق): حاول الذهاب مع
الطفل إىل مكان هادئ.

نصائح في مواقف التصعيد 
 1-  إن ردة الفعل الغاضبة عىل نوبات غضب

الطفل يمكن أن تؤدي إىل التصعيد. حاول أن تكون
هادئا قدر اإلمكان.

 2 - الوقت المستقطع: 

 3 - امنح نفسك وامنح الطفل وقتاً لتهدؤوا ( عىل
سبيل المثال: شرب كأس ماء - أخذ نفس عميق

– العد حتى 20).
 4- ثم الحقاً بعد ذلك، يمكن العودة للطفل مرة

أخرى وإجراء المصالحة.

لماذا التربية الالعنفية ؟
األطفال الذين يتعرضون للعنف ... يميلون إىل أن

يكونوا هم أنفسهم عنيفون ... إنهم يواجهون
صعوبة في بناء العالقات، وغالًبا ما يكونون

معادين للمجتمع ومعادين ألقرانهم. وهذا ما يؤدي
إىل رفض اآلخرين لهم. ... وغالًبا ما يكونون أسوأ
في المدرسة وتكون قدرتهم اللغوية أقل ... إنهم
يعانون - بشكل متكرر -  من القلق واالكتئاب

وتدني احترام الذات والمشاكل النفس - جسدية.
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نصائح عامة

1 .يجب علينا – بالشراكة مع األطفال – أن
نضع  قواعد واضحة، ثم علينا االلتزام بها

جميعاً .
2 .ينبغي أن تكون النتائج المحتملة مناسبة

ومفهومة.
3 .أرسل رسائل شفوية قصيرة وواضحة.

ويجب توخي الحذر والتأكد من أن الطفل يفهم
الرسالة فعالً .

4 .يجب إبداء اهتمام إيجابي. فال يجب االنتباه
لألطفال عند ارتكابهم لألخطاء فقط، بل يجب

أيضاً الثناء عليهم عند قيامهم بعمل جيد.
5 .اعتني بنفسك جيدا – إذا كان المرء هو

نفسه ُمجهداً ، فإن احتمالية النزاع تكون أعىل.
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