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 حقوق اإلنسان وحقوق الطفل يف املنظور اإلسالمي والدويل
 د . نبراس طه خماس

 الجامعة المستنصرية / مركز المستنصرية لمدراسات العرابية والدولية
 المستخمص

اإلسالـ ىو أوؿ الديانات التي وضعت األسس الديمقراطية عبر التأريخ ونشأت وشيدت يعد    
إلنساف وتالحظ تمؾ الصمة الوثيقة بيف ىذه المبادئ واألسس وصوال لإلعالف العالمي لحقوؽ ا

والمفاىيـ اإلسالمية في الكثير مف فقرات ىذا اإلعالف بؿ أف المذيف مساىمو بوالدة ىذه الوثيقة 
أشاروا إلى حضور القيـ والمفاىيـ اإلسالمية وقيـ الرساالت السماوية عمى أساس إف الديف 

 والتشريع لحمايتو.االت في احتراـ اإلنساف وحقوقو اإلسالمي يحتوي عمى أبرز المج
حقوقو ورعايتو افضؿ رعاية وأوصى الوالديف والمجتمع عمى  ء الطفؿحرص اإلسالـ عمى إعطاو 

 الطفؿ ووجوب رعايتو والمحافظة عمى صحتو وأخالقو، وتربيتو تربية إسالمية صحيحة. 

مف التمييز لكافة أشكالو حيث  حيث ركز اإلسالـ عمى أمور حماية الطفؿ وخاصة حمايتو
يتكوف المجتمع مف الناس جميعا وىـ سواسية وال يميز بينيـ سوى التقوى، كذلؾ الحماية مف 
اإلىماؿ واإلساءة حيث تعددت اآليات القرآنية واألحاديث النبوية التي تدعو الى حماية الطفؿ 

لمطفؿ وتعاممو معو أماـ  وتوصينا بو، وتبمور ذلؾ في نظرة الرسوؿ عميو الصالة والسالـ
كما وركز اإلسالـ عمى حماية الطفؿ في حاالت   الصحابة رضي اهلل عنيـ ليكوف قدوة ليـ،

الكوارث والطوارئ وضرب لنا مثال حيا" في ىجرة المسمميف مف مكة إلى المدينة، وكيؼ أف 
ليكونوا لبنة أساسية  الصحابة مف األنصار تعامموا مع ىذه الحالة الطارئة، وتـ احتواء المياجريف

في مجتمعيـ .. واصبح األطفاؿ المياجريف اخوة لباقي األطفاؿ و تقاسموا معيـ الرزؽ والمعب 
 والحقوؽ .

Abstract 

   Islam is the first religion that laid the foundations of democracy 

through history and arose and built up to the Universal Declaration of 

Human Rights and notes the close link between these principles and 

Islamic principles and concepts in many of the paragraphs of this 

Declaration, but that the contributors to the birth of this document 
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pointed to the presence of Islamic values and concepts and the values of 

divine messages On the basis that the Islamic religion contains the most 

prominent areas of respect for human rights and legislation to protect it. 

And the importance of Islam to give the child rights and care best care 

and recommended parents and society to the child and the need to care 

and maintain his health and ethics, and raising a true Islamic education. 
Islam has focused on protecting children, especially protecting them from 

discrimination in all its forms. The society is composed of all people, 

who are equally equal. It is distinguished from piety, as well as protection 

from neglect and abuse, where there are many Quranic verses and 

prophetic traditions that call for protecting and recommending children. 

The Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, dealt with the 

Sahaabah (may Allah be pleased with them) as a role model for them. 

Islam also focused on the protection of children in times of disasters and 

emergencies and gave us a vivid example of the migration of Muslims 

from Mecca to Medina. It was held DONC immigrants to be a basic 

building block in their community .. and became brothers of migrant 

children for the rest of the children and sharing their livelihood and play 

rights. 
 

 حقوق اإلنسان 
عرفت حقوؽ اإلنساف بػ " تولد مع الفرد وال تحتاج في ممارستيا الى اعتراؼ الدولة او حتى     

تدخميا وانما يتحدد دور الدولة بمجرد تنظيـ استعماؿ ىذه الحقوؽ مف قبؿ االفراد ورفع التعارض 
رفت مف قبؿ ) ( ، وع 27:  2:93) حسف ، " المحتمؿ بينيـ اثناء استعماؿ ىذه الحقوؽ 

( بػ " مجموعة الحقوؽ الطبيعية التي يمتمكيا اإلنساف والمصيقة بطبيعتو   2:97مجذوب ، 
ف لـ يتـ االعتراؼ بيا " ) مجذوب ،  ( ، وعرفيا ) مطرود،  ::  2:97والتي تظؿ موجودة وا 

سائر ( بػ " الحقػػػػوؽ المصيقو باالنساف والمستمده مف تكريـ اهلل لو وتفضيمو عمى  6::2
مخموقاتو والتي تبمورت عػػػػبر تراكـ تاريخي مف خالؿ الشرائع واالعراؼ والقوانيف الداخميو 
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والدوليو وامما ومنيا تستمد وعمييػػػػػا تبنى حقوؽ الجماعات اإلنسانية في مستوياتيا الشعوب 
 ( . 4:  6::2المختمفة  " ) مطرود ، 

 اإلسالم وحقوق اإلنسان 
الديانات التي وضعت األسس الديمقراطية عبر التأريخ ونشأت وشيدت اإلسالـ ىو أوؿ    

وصوال لإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف وتالحظ تمؾ الصمة الوثيقة بيف ىذه المبادئ واألسس 
والمفاىيـ اإلسالمية في الكثير مف فقرات ىذا اإلعالف بؿ أف المذيف مساىمو بوالدة ىذه الوثيقة 

والمفاىيـ اإلسالمية وقيـ الرساالت السماوية عمى أساس إف الديف  أشاروا إلى حضور القيـ
اإلسالمي يحتوي عمى أبرز المجاالت في احتراـ اإلنساف وحقوقو والتشريع لحمايتو وقد أكد 

                          اإلسالـ عمى :

                                                   حؽ اإلنساف في الحياة الحرة الكريمة. - 2 
                    حؽ اإلنساف في الحياة و اعتبر قتؿ إنساف واحد قتاًل لمبشرية كميا. - 3

ذا حكمتـ  - 4  أتاه العمـ و الحكمة فأكد حؽ اإلنساف في العمـ والمعرفة وحقو في العدؿ )) وا 
ب و فقير و غني و بيف الناس فاحكموا بالعدؿ(( وحـر التمييز في العدؿ بيف قريب و غري

                                                صديؽ و عدو.
)) كونوا قواميف بالقسط شيداء هلل ولو عمى أنفسكـ أو الوالديف. أو األقربيف أو يكوف غنيا  - 5

 ا فال تتبعوا اليوى أف تعدلوا ((أو فقيرا فاهلل أولى بي

         القاعدة: ))ال تكف عبد غيرؾ وقد جعمؾ اهلل حرا((.حرية اإلنساف أماـ العالـ وفؽ  - 6   

                        
فالظمـ ىو أوسع األبواب في دخوؿ الشر والرذيمة ومف ىذا المنطمؽ فأف الحرية والديمقراطية       

                                   ىو مرور العدالة بكؿ مستوياتيا وتفرعاتيا.

 وثائؽ إسالمية لحقوؽ لإلنساف:بعض ال - 6
                                                                الوثيقة األولى: القرآن الكريم:          

( آية عف الخمؽ و عف المساواة في الخمقة مف ذلؾ قوؿ اهلل تعالى )) 261وردت في القرءاف ) 
ى و جعمناكـ شعوبا و قبائؿ لتعارفوا أف أكرمكـ عند اهلل يا أييا الناس إنا خمقناكـ مف ذكر و أنث

اتقاكـ((.تحدث القراف عف العدؿ و ما يدؿ عميو كالقسط و الميزاف في أربع و خمسيف آية و 
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منيا: أف اهلل يأمر بالعدؿ و اإلحساف((نيى اهلل عف الظمـ و المنكر و الفحشاء و حدد مصير 
: )) و ال تركنوا إلى الذيف ظمموا فتمسكـ النار((. جاء  ( آية و منيا431الظالميف في حوالي )

( آية و منيا : )) و لقد كرمنا بني 31عف الكرامة و التكريـ و المعاني المشتقة منيا نحو ) 
ادـ((. نص القراف عمى الشورى في آيتيف ..)) و أمرىـ شورى بينيـ (( )) و شاورىـ في 

راه في الفكر و العقيدة يقوؿ الشيخ محمد الغزالي انو األمر((. في مجاؿ الحرية .. و رفض اإلك
( آية تتضمف حرية التديف و منيا : ) أفأنت تكره الناس حتى يكونوا 211أحصى أكثر مف )

 مؤمنيف(. 

 
تعتبر أوؿ دستور لدولة اإلسالـ ينظـ العالقة أفراد المجتمع و  ثيقة الثانية: صحيفة المدينة:الو 

لسياسية وتتضمف الصحيفة المبادئ و األسس الخاصة بالتعايش السممي تكويناتو االجتماعية و ا
بيف المكونات االجتماعية التي يتشكؿ منيا مجتمع المدينة مف المسمميف والييود و القبائؿ 

                                                           الوثنية.
عيد اإلماـ عمى )ع( لعاممو      ن أبي طالب )ع(:الوثيقة الثالثة: لألمام أمير المؤمنين عمي ب

عمى مصر مالؾ بف االثير:لقد وضع اإلماـ عمي النظرية اإلسالمية في كيفية إدارة البالد و 
حكميا مبنية عمى القواعد اإلسالمية األربع:الحرية ... المساواة ... العدؿ ... الشورى و فييا 

مة لمرعية و المحبة ليـ و المطؼ بيـ. و ال تكونف يقوؿ لعاممو في مصر : " اشعر قمبؾ الرح
            سبعًا ضاريًا تغتنـ أكميـ فإنيـ صنفاف:"ما أخ لؾ في الديف و إما نظير لؾ في الخمؽ".

                                                                      
وىي                                                         لألمام عمي بن الحسين )ع(:  :الوثيقة الرابعة

                                 رسالة الحقوؽ و تحتوي عمى خمسيف حقًا تغطي معظـ جوانب الحياة.

                          
                                                                أجهزة الحماية وآلياتها:

أ.                    ، وتتمثل باالتي : ضمانات حقوق اإلنسان عمى المستوى الوطني - 1
ويقصد بتا تمؾ النصوص القانونية المدرجة في القوانيف الداخمية لدولة ما  ضمانات قانونية :

  بيدؼ ضماف حقوؽ اإلنساف وحمايتيا.
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الوسائؿ التي يحتوييا األفراد وتشمؿ بشتى  ب. ضمانات ذات طابع سياسي واجتماعي:   
                                لمقاومة نشاط الدولة .مثؿ منضمات المجتمع المدني.

ىو حؽ التقاضي الذي يوفر لإلنساف فرصة المجوء الى القضاء لينصفو  ج. ضمانات قضائية:
                          مما لحؽ بو مف جور وعدواف.    

تتمثؿ في نشر ثقافة حقوؽ اإلنساف عمى أوسع نطاؽ ممكف بالوسائؿ الفعالة  ى:د. ضمانات أخر 
 كما في وسائؿ التعميـ.

أ. أجهزة                  . ضمانات حقوق اإلنسان عمى المستوى العالمي، وتتمثل باالتي :2
تحدة إف الييكمية التنظيمية لمنظمة األمـ الم مثل األمم المتحدة تعتني بحقوق اإلنسان :

عرفت تطورا كبيرا منذ تأسيسيا وخالؿ النصؼ قرف الذي مضى عمى ذلؾ , ومف األجيزة 
 الرئيسية التي ذات العالقة بحقوؽ اإلنساف ىي:

                                                            * الجمعية العامة.
 * المجمس االقتصادي االجتماعي.

                                                                         * لجنة حقوؽ اإلنساف.
                                                    * المجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية األقميات.

                                              * لجنة مركز المرأة.
                           تطبيؽ االتفاقيات الدولية األساسية .* المجاف الخاصة بمراقبة 

                                  * المفوضية السامية لحقوؽ اإلنساف لدى األمـ المتحدة.
تنص ميثاؽ األمـ المتحدة  ب. أجهزة منبثقة عن ميثاق األمم المتحدة واالتفاقيات الدولية:

رة في مجاؿ حقوؽ اإلنساف عمى آليات الحماية والتي يمكف واالتفاقيات الدولية الصاد
تصنيفيا الى نظاـ التقارير والنماذج ومعمومات تخص مقدـ التقرير الخ  ) 

WWW.ahewar.org/about.asp//: http.  ) 
 

 التطور التاريخي لتعميم حقوق اإلنسان في التعميم العالي :
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معية العامة لألمـ المتحدة ىو: ))عممية شاممة اف تعميـ حقوؽ اإلنساف وحسب تعريؼ الج     
ومستمرة باستمرار الحياة، يتعمـ بوساطتيا الناس في كؿ مستويات التنمية، وكؿ شرائح المجتمع، 

 احتراـ كرامة اآلخريف ووسائؿ ومناىج ىذا االحتراـ في كؿ المجتمعات((. 
إيجاد ثقافة عالمية في مجاؿ حقوؽ وىو أيضا جيود التدريب والنشر واإلعالـ، الرامية إلى      

 اإلنساف عف طريؽ تقاسـ المعرفة والميارات وتشكيؿ السموؾ في سبيؿ:
 . . تعزيز احتراـ حقوؽ اإلنساف والحريات األساس2
حساسيا بالكرامة.3  . اإلنماء الكامؿ لمشخصية اإلنسانية وا 
يف جميع األمـ والسكاف . تعزيز التفاىـ والتسامح والمساواة بيف الجنسيف، والصداقة ب4

 والمجموعات العرقية والقومية واإلثنية والدينية والمغوية.  األصمييف
 . تمكيف كؿ األفراد مف المشاركة بفاعمية في مجتمع حر.5 
 .  (.http://www.alnoor). دفع نشاطات األمـ المتحدة إلى األماـ مف أجؿ حفظ السمـ 6

ي لتعميـ حقوؽ اإلنساف في التعميـ العالي نجد اف إدخاؿ واذا ما تتبعنا التطور التاريخ     
حقوؽ اإلنساف في كافة مستويات التعميـ الرسمي امرا حديثا نسبيا ، فعمى الرغـ مف اف 

أشارت الى اف  2:59المادة السادسة والعشريف مف اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف لعاـ 
ؿ لمشخصية اإلنسانية ، ونحو حقوؽ التعميـ عموما يجب اف يوجو نحو التطوير الشام

اإلنساف وحرياتو األساسية واف يساىـ في ترقية الفيـ والتسامح والصداقة بيف كؿ الشعوب 
والجماعات العرقية والدينية ، واف يساىـ كذلؾ في دفع أنشطة االمـ المتحدة الرامية لتعزيز 

كمنيج دراسي مستقؿ او السالـ ، اال انيا لـ توصي بشكؿ صريح بادخاؿ حقوؽ االنساف 
حيث كانت بداية االىتماـ  2:82ضمف مناىج اخرى ، وكاف البد مف االنتظار حتى عاـ 

بتعميـ مادة حقوؽ اإلنساف عندما قدمت لجنة حقوؽ اإلنساف في االمـ المتحدة في اليونسكو 
ب القياـ بأنشطة تستيدؼ تدريس مادة حقوؽ اإلنساف في الجامعات ، ومتابعة ليذا الطم

أجرت اليونسكو مسحا شامال حوؿ تدريس حقوؽ اإلنساف في الجامعات العالمية شمؿ 
قامت اليونسكو  2:84كميات الحقوؽ واقساـ العموـ السياسية في العالـ كافة ، وفي عاـ 

آنذاؾ بإعداد  تحت اشراؼ البروفسور ) كاريؿ فازاؾ ( مدير دائرة السالـ وحقوؽ اإلنساف
وؽ اإلنساف في الجامعات وفي تمويؿ إنشاء المركز الدولي لتدريس كتاب دراسي لتعميـ حق
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مدرسي حقوؽ اإلنساف في الجامعات داخؿ المعيد الدولي لحقوؽ اإلنساف في استراسبورغ 
  بفرنسا . وقد تـ نشر الكتاب بعنواف ) اإلبعاد الدولية لحقوؽ اإلنساف ( بالمغة الفرنسية عاـ

لمتدريس بوجو خاص في كميات الحقوؽ والعمـو وترجـ الى عدة لغات ووضع  2:89
السياسية . كما قامت اليونسكو بقطع خطوات ميمة عمى طريؽ إعداد كتاب مدرسي ثاف 
حوؿ العموـ والتكنولوجيا وحقوؽ اإلنساف لتدرسيو في الكميات الجامعية الخاصة 

لدوؿ األعضاء دعا المؤتمر العاـ لميونسكو ا 2:85  الطبيعية والطب ، وفي عاـ بالعموـ
التخاذ خطوات لضماف كوف مبادئ اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف واالتفاقية الدولية بشأف 
القضاء عمى جميع إشكاؿ التمييز العنصري جزءا ال يتجزأ مف الشخصية المتطورة لكؿ طفؿ 
وفتى وشاب وكيؿ عف طريؽ تطبيؽ تمؾ المبادئ في الممارسة اليومية لمتعميـ في جميع 

شكالو ولتحقيؽ ذلؾ عقد اجتماع لمخبراء في تدريس حقوؽ مست وياتو وفي جميع صوره وا 
درست فيو طرؽ وأساليب تنفيذ التوصية وتوجيو المزيد مف  2:87اإلنساف في باريس عاـ 

وضعت اليونسكو خطة عمؿ لتطوير  2:88الجيػػػػد لتدريس حقػػػػػػػوؽ اإلنساف ، وفي عاـ 
انعقد المؤتمر الدولي لتدريس  2:89لحقوؽ اإلنساف، وفي عاـ البحوث والتدريس الجامعي 

حقوؽ اإلنساف في فينا وقد أشارت الوثيقة الختامية ليذا المؤتمر الى انو ال يكفي اف يقاـ 
التعميـ عمى ضوء احتراـ حقوؽ اإلنساف فقط بؿ يجب اف تدرس حقوؽ اإلنساف كمادة 

عموـ السياسية والقانوف والمواد الدينية ، وكذلؾ متضمنة في المواد المناسبة مثؿ الفمسفة وال
كمنيج دراسي مستقؿ ، كما حددت الوثيقة الختامية المبادئ واالعتبارات التي يجب اف يبنى 
عمييا تدريس حقوؽ اإلنساف ، واوؿ ىذه االعتبارات ىو تأسيس المناىج عمى مبادئ العيد 

واثيؽ واالتفاقات العالمية لحقوؽ اإلنساف الدولي واإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف وعمى الم
، وتفصؿ الوثيقة الختامية لممؤتمر أيضا ما أجممو اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف مف 
أىداؼ التعميـ عامة وتجعميا أىدافا مباشرة لمناىج تدريس حقوؽ اإلنساف وىذه األىداؼ 

 ىي:
 المتأصمة في حقوؽ االنساف. .تبني ورعاية وتشجيع صفات التسامح واالحتراـ والتضامف2
.التعريؼ بحقوؽ االنساف مف بعدييا اإلقميمي والدولي والدولي وبالمؤسسات المنشأة 3

 لتطبيقيا.
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.تطوير معرفة االفراد بالوسائؿ والطرؽ التي بواسطتيا يمكف لحقوؽ االنساف اف تترجـ في 4
 شكؿ حقائؽ اجتماعية وسياسية عمى المستوييف اإلقميمي والدولي.

 .تنوير االفراد بحقوقيـ الشخصية وغرس احتراـ االخريف في نفوسيـ .5
.إعطاء العناية الى التنوير بالصمة الوثيقة بيف حقوؽ اإلنساف مف جانب والتنمية والسالـ 6

بما فييا نزع السالح مف الجانب االخر ، والحاجة الى اقامة نظاـ عالمي جديد في االقتصاد 
 انة كؿ الناس عمى االستمتاع بحقوقيـ اإلنسانية وتطوير ذواتيـ.واالجتماع والثقافة الع

.إعطاء تركيز مناسب لمحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية باإلضافة لمحقوؽ 7
السياسية ، وكذلؾ الحقوؽ الفردية والجماعية عمى اعتبار عدـ قابمية ىذه الحقوؽ لمتقسيـ او 

 التجزئة. 
اـ بتعميـ حقوؽ اإلنساف وكانت المحطة التالية في اسطنبوؿ حيث عقدت استمر االىتم   

ندوة حوؿ عدة مواضيع تخص حقوؽ اإلنساف ومنيا مسألة تدريس  :2:8في اذار عاـ 
ثـ تواصمت المطالبات بتعميـ حقوؽ اإلنساف عمى مستوى  حقوؽ اإلنساف في الجامعات ، 

مرات منيا مؤتمر اليونسكو في مالطة عاـ بمداف العالـ كافة وكاف ذلؾ مف خالؿ عدة مؤت
، والمؤتمر الدولي لتعميـ حقوؽ اإلنساف والديمقراطية المنعقد في مدينة منوتلاير في 2:99

 . 4::2، والمؤتمر العالمي لحقوؽ اإلنساف المنعقد في فيينا عاـ 4::2كندا عاـ 
نظمات الدولية والمنظمات وتمبية لدعوة الجمعية العامة لألمـ المتحدة لمحكومات والم     

غير الحكومية والجمعيات المينية وكؿ قطاعات المجتمع المدني األخرى، إلى تركيز 
عمى تعزيز ثقافة عالمية  3115إلى  6::2جيودىا في خالؿ فترة السنوات العشر مف 

لحقوؽ اإلنساف مف خالؿ تعميـ حقوؽ اإلنساف والتدريب والمعمومات العامة قامت جيات 
ة مثؿ منظمة اليونسكو ومنظمة العفو الدولية ببذؿ الجيود الكبيرة التي تسعى لتحقيؽ متعدد

ىذا اليدؼ ، وعقدت العديد مف المؤتمرات لذلؾ منيا المؤتمر اإلقميمي حوؿ التربية عمى 
، والمؤتمر اإلقميمي آلسيا والباسفيؾ 9::2 حقوؽ اإلنساف فى أفريقيا في مدينة داكار عاـ  

، والمؤتمر :::2 مف أجؿ حقوؽ اإلنساف المنعقد في مدينة بيوف باليند عاـ  حوؿ التعميـ
، والمؤتمر :::2اإلقميمي حوؿ تعميـ حقوؽ اإلنساف في العالـ العربي في مدينة الرباط عاـ 

، ولعؿ أىـ ىذه :::2 الدولي األوؿ لمحركة العربية لحقوؽ اإلنساف في الدار البيضاء عاـ 
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لعربية، مؤتمر تعميـ حقوؽ اإلنساف الذي عقد في القاىرة في أكتوبر الجيود في المنطقة ا
ـ في مركز القاىرة لدراسات حقوؽ اإلنساف حوؿ قضايا نشر ثقافة حقوؽ اإلنساف 3111

 25دولة،  39مشارًكا مف  231وتعميميا في العالـ العربي، الذي شارؾ فيو ما يقارب مف 
إعالف القاىرة لتعميـ ثقافة حقوؽ اإلنساف منيا عربية. وقد تمخض ىذا المؤتمر عف )

ونشرىا( الذي يحوي صياغة قد تكوف مختمفة بعض الشيء، ولكنيا أكثر وضوًحا لمفيوـ 
 حقوؽ اإلنساف وأىداؼ تعميميا وثقافتيا وىي :

. تنمية الشخصية اإلنسانية وازدىارىا بأبعادىا الوجدانية والفكرية واالجتماعية، وتجذير 2
 رامة والحرية والمساواة والعدؿ االجتماعي والممارسة الديمقراطية.إحساسيا بالك

.تعزيز وعي الناس ػ نساء ورجااًل ػ بحقوقيـ بما يساعد عمى تمكينيـ مف تحويؿ مبادئ 3
حقوؽ اإلنساف إلى حقيقة اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية، ورفع قدرتيـ عمى الدفاع 

 جميع المستويات.عنيا، وصيانتيا والنيوض بيا عمى 
. توطيد أواصر الصداقة والتضامف بيف الشعوب، وتعزيز احتراـ حقوؽ اآلخريف، وصيانة 4

غناء ثقافة  التعدد والتنوع الثقافي وازدىار الثقافات القومية لكؿ الجماعات والشعوب، وا 
الحوار والتسامح المتبادؿ ونبذ العنؼ واإلرىاب، وتعزيز الالعنؼ ومناىضة التعصب 

 كساب جميع الناس مناعة قوية ضد خطاب الكراىية.وا  
. تعزيز ثقافة السالـ القائـ عمى العدؿ وعمى احتراـ حقوؽ اإلنساف، وعمى رأسيا الحؽ في 5

تقرير المصير، والحؽ في مقاومة االحتالؿ، ودمقرطة العالقات الدولية ومؤسسات المجتمع 
 الدولي، بحيث تعكس المصالح المشتركة لمبشرية.

 ثانيا : واقع تعميـ حقوؽ االنساف في الجامعات العراقية  
لـ تكف قضية حقوؽ اإلنساف قد أخذت طريقيا الى   3114مف المعروؼ انو قبؿ عاـ    

الجامعات األساسية في العراؽ، السيما العاصمة بغداد، بسبب النظاـ السابؽ الشديد 
حرية التعبير والحريات األكاديمية الصرامة، خصوصًا في ظؿ القيود الكبيرة المفروضة عمى 

ذا كاف ثمة حديث عف حقوؽ اإلنساف، فإنو بال  بشكؿ خاص والحريات العامة بشكؿ عاـ. وا 
أدنى شؾ ال يتعمؽ باألوضاع الداخمية ألف عقوبات كبيرة تنتظر مف يغامر بمثؿ ىذا 

خص الخارج، الحديث تصريحًا أو حتى تمميحًا. وكؿ ما كاف يتعمؽ بحقوؽ اإلنساف فإنو ي
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، فمـ تكف 2::2أما في كردستاف فرغـ خروجيا عمى السمطة المركزية منذ أواخر العاـ 
جامعاتيا قد اكتسبت ىذه الخبرة بعد في ظؿ أوضاع قمقة ومخاوؼ كثيرة وبيئة غير مييأة، 

(، لكف بعض اإلرىاصات 9::2-5::2الكردي ) -السيما في ظؿ اندالع القتاؿ الكردي 
ت، وبعض المبنات الميمة قد تـ بناؤىا، وبخاصة عند تأسيس وزارة باسـ األولى قد بدأ

 . 3111حقوؽ اإلنساف في أربيؿ العاـ 
، ورغـ وجود االحتالؿ، فإف التوجو لمحديث  3114بعد سقوط النظاـ السابؽ في عاـ    

عميو  عف حقوؽ اإلنساف أصبح مالزمًا لمحديث عف التغيير والعراؽ الجديد، سواًء بما ينطبؽ
أو ال ينطبؽ، لكف موجة حقوؽ اإلنساف كانت قد وصمت الى العراؽ، وأخذ رصيدىا 
باالرتفاع ورنينيا يمأل األسماع، لدرجة أف الكثير مف الذيف كانوا بعيديف كؿ البعد عنيا 
أصبحوا ينظروف الييا بشيء مف اإلعجاب، حقًا أو باطاًل، مجاراة لموجة أو لتوّجو أو إيمانا 

واقعًا، خصوصًا وأف فكرة حقوؽ اإلنساف أصبحت عنوانًا لعدد مف الفاعميات  أو أمراً 
  واألنشطة، شممت حتى رؤوسا العشائر وأنشطة دينية ومذىبية.

 3115ومف ىذا المنطمؽ حرصت وزارة التعميـ العالي والبحث العممي العراقية منذ عاـ      
مناىج الدراسة الجامعية ولمرحمتي عمى إدخاؿ مادة حقوؽ اإلنساف والديمقراطية ضمف ال

األولى والثانية تحديدا ، وقد حصؿ خالؿ السنوات السبع ونيؼ الماضية عشرات مف الطمبة 
في الدراسات العميا عمى مادة أساسية أو إضافية أو درسوا الماجستير أو الدكتوراه في أحد 

قبؿ الجامعي:  اختصاصات حقوؽ اإلنساف، وأخذ الحديث يكثر عف مراحؿ التعميـ ما
االبتدائي والمتوسط والثانوي مف خالؿ مادة التربية الوطنية ، غير اف ىذه المادة ورغـ 
تدريسيا لمطمبة لـ تحظى باالىتماـ الكافي مف قبؿ األساتذة والطمبة عمى حد سواء ، وواقعيا 

 اليـو في الجامعات العراقية يواجو عقبات عدة نذكرىا بالشكؿ التالي :
 البديمة: .المادة2

وضعت مادة حقوؽ   بعد إلغاء مادة الثقافة القومية )أي فكر حزب البعث السابؽ(      
اإلنساف بديال عنيا وىذا االمر ولد نظرة خاطئة عند الكثيريف حوؿ ىذه المادة وأىميتيا 
والسيما مف قبؿ األساتذة الذيف كانوا يدرسوف الثقافة القومية ومف ثـ تحولوا لتدريس مادة 
حقوؽ اإلنساف ، وبالتالي كؿ ما كاف يحسب عمى مادة الثقافة القومية مف انيا مادة 
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مفروضة وتمثؿ فكر معيف وتيدؼ لتحقيؽ غايات معينة اخذ يحسب عمى مادة حقوؽ 
االنساف مع اف الفرؽ شاسع بينيما مما انعكس بشكؿ سمبي عمى تدريس المادة واالىتماـ 

ثقافة القومية مادة ثانوية وغالبا ما يتـ إنجاح الطمبة فييا بيا . مف جانب اخر كانت مادة ال
دوف عناء يذكر او بجيد يبذؿ ، وىذا االمر نراه اليوـ ايضا في مادتي حقوؽ اإلنساف 

% ، وىذا ما 211% الى ::والديمقراطية حيث نجد اف النجاح فييما تتراوح نسبتو ما بيف 
نيا ماده سيمة ويمكف مف خالليا تحسيف المعدؿ يجعؿ الطمبة يقمموف مف شاف المادة ويعتبرو 

، وفي استبياف لعينة مف الطمبة وجو الييـ السؤاؿ التالي : ىؿ أحببت مادة حقوؽ اإلنساف ؟ 
% وعندما تـ االستفسار منيـ عف سبب 29% وبال بنسبة 93كانت اإلجابة بنعـ بنسبة 

 -)) مادة سيمة وكمنا ننجح فييا   حبيـ ليذة المادة كانت اجابة غالبيتيـ ال تخرج عف دائرة
شنكت ننجح(( . ورغـ سيولة النجاح في ىذه المادة اال اف  -الف اليوجد فييا رسوب 

الكثير مف الطمبة ال يرغب بدراستيا في مرحمة أخرى فقد كانت نسبة الذيف ال يرغبوف 
 % .57% اما الذيف يرغبوف فكانت نسبتيـ 65بدراستيا 

 .ذوي االختصاص3
ليسوا مف ذوي االختصاص   ير ممف يدرسوف مادتي حقوؽ اإلنساف والديمقراطيةكث   
وىذا يجعؿ مف   ويفتقدوف الى التأىيؿ النظري والخبرة العممية في مجاؿ حقوؽ اإلنساف 

االمر أصعب عمى الطرفيف )مف يدرس المادة , والطالب ( ، كما لـ يتـ إدخاليـ في دورات 
راتيـ وبالتالي فاف مقدار ما يعطونو لمطبمة في مجاؿ حقوؽ حوؿ حقوؽ اإلنساف لتطوير قد

اإلنساف يكوف ضئيال جدا وال يرتقي لمستوى الطموح وىذا شيء منطقي الف فاقد الشيء ال 
يعطيو ، ولكننا النبد اف نشير ىنا الى خطوة ميمة في ىذا المجاؿ ومع انيا جاءت متأخرة 

وبالتعاوف مع وزارة حقوؽ  3121عالي في عاـ اال انيا ميمة وىي قياـ وزارة التعميـ ال
اإلنساف / المعيد الوطني لحقوؽ اإلنساف بإقامة دورة تدريبية متقدمة ألساتذة مادة حقوؽ 
اإلنساف في الجامعات العراقية ، وبالفعؿ كاف ليا دور كبير في تزويد األساتذة بطرؽ تدريس 

قافتيـ في ىذا المجاؿ ، اال اف ىناؾ حديثة لمادة حقوؽ اإلنساف وأسيمت ايضا في أغناء ث
 الكثير مف األساتذة لـ يشاركوا لحد االف بمثؿ ىذه الدورات.

 . مادة الكماؿ النصاب.5
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مما يقمؿ مف شأف المادة أيضا انيا أصبحت اليوـ تعطى لألساتذة الذيف لدييـ نقص في    
غبتيـ في تدريسيا ، النصاب بغض النظر عف اىتماميـ بالمادة وخمفياتيـ عنيا او حتى ر 

مف جانب اخر ىناؾ توجو في الكثير مف الجامعات العراقية إلعطاء تدريس مادتي حقوؽ 
اإلنساف والديمقراطية لألساتذة المعينيف حديثا عمى اعتبار انيا مادة ثانوية ويسيؿ تدريسيا 

، وىذا  حيث ال يمكف المغامرة بإعطاء مادة أساسية ألستاذ حديث التعيف وال يمتمؾ خبرة
 بدوف ادنى شؾ يقمؿ مف قيمة المادة لدى الطرفيف األستاذ والطالب.

 .منيج حقوؽ االنساف6
رغـ مرور عدة سنوات عمى إقرار مادتي حقوؽ اإلنساف والديمقراطية كمواد مستقمة     

تدرس في الجامعات العراقية اال انو لحد ىذه المحظة ال يوجد منيج موحد لتدريس المادتيف ، 
ا االمر دفع مف يدرسوف المادة الى االعتماد عمى بعض المالـز المختمفة والتي تـ وىذ

إعدادىا عمى عجالو مف اجؿ توفير منيج لمطمبة ، وبالتالي فمف الممكف اف ترى في الكمية 
الواحدة عدة مناىج لتدريس المادة ، وكؿ منيج يختمؼ عف االخر ، ال بؿ اف بعض ىذه 

يع يفترض اف تكوف أساسية في تدريس ىذه المواد مما يجعؿ فائدة المناىج ال تتضمف مواض
% مف الطمبة في كمية التربية 73الطالب مف المادة قميمة جدا ، وما يؤكد ذلؾ عدـ معرفة 
% يؤكدوف معرفتيـ بأسماء 49جامعة كركوؾ باتفاقيات او معاىدات حقوؽ اإلنساف و

 بعضيا فقط.
 . طرؽ تدريس مادة حقوؽ اإلنساف7
لقد تطور الزمف وتطورت معو جميع جوانب الحياة وكذلؾ تطورت طرؽ التدريس اال اننا     

الزلنا لألسؼ نتبع في التدريس األساليب التقميدية ومنيا ما عفى عميو الزمف ، فال زالت 
  طريقة اإللقاء يتولى فييا المدرس عرض موضوع معيف بأسموب شفيي ، وطريقة المناقشة.

                                                                
وىي التي تسمح لممدرس بالمشاركة مع تالميذه في فيـ موضوع أو فكرة أو مشكمة ما         

وتحميميا وتفسيرىا وتقويميا وبياف مواطف االختالؼ واالتفاؽ حوليا ، ىي الطرؽ الرئيسية 
مادة حقوؽ اإلنساف تحتاج الى طرؽ وأساليب في التدريس ، ولكف تدريس مادة جديدة مثؿ 
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جديدة تحفز الطالب وتشوقو لمعرفة حقوؽ اإلنساف وتساعدىـ عمى تنمية إمكاناتيـ إلى الحد 
 الذي يمكِّنيـ مف فيـ حقوؽ اإلنساف والشعور بأىميتيا وبضرورة احتراميا والدفاع عنيا.

 .استخداـ التقنية الحديثة:8
عديد مف الجامعات العراقية بالتقنية الحديثة والمتمثمة بأجيزة عمى الرغـ مف تجييز ال   

الكومبيوتر وأجيزة العرض )الداتشو( والسبورة الذكية ، اال اننا لو قمنا بإحصاء حوؿ عدد 
األساتذة الذيف يعتمدوف عمى ىذه التقنية في تدريسيـ لوجدنا اف النسبة ضئيمة جدا والسيما 

االمر ينعكس بشكؿ سمبي جدا في تدريس مادة حقوؽ اإلنساف  في الكميات اإلنسانية ، وىذا
حيث اف تدريس ىكذا مادة البد اف يصاحبو عرض افالـ وثائقية عف انتياكات حقوؽ 
االنساف وعف الحروب وعف ثقافة السالـ وعف تجارب ناجحة في قضايا حقوؽ اإلنساف 

ب عف الموضوع وبالتالي وغيرىا مف االمور التي مف شأنيا اف تعطي صورة كاممة لمطال
 تتركز في ذىنو اكثر ويتفاعؿ مع المادة بشكؿ اكبر .

 ثالثا : سبؿ االرتقاء بواقع تدريس مادة حقوؽ االنساف في الجامعات العراقية
يمكف القوؿ مف خالؿ ما تقدـ أف واقع تعميـ حقوؽ اإلنساف في الجامعات العراقية          

جيد والوقت لكي يكتمؿ عمى الرغـ مف وجود الرغبة الفعالة ما زاؿ بحاجة إلى المزيد مف ال
في تحقيؽ ، ومف اجؿ تحقيؽ سبؿ االرتقاء بواقع تدريس مادة حقوؽ اإلنساف في كؿ 
مجاالت التعميـ عموما وفي التعميـ العالي خصوصا سنقدـ فيما يمي بعض المقترحات التي 

 مف شأنيا تحقيؽ ىذه الغاية :
 ريسية:.تدريب الكوادر التد2

مف اجؿ تحقيؽ األىداؼ المبتغاة مف وراء تدريس مادتي حقوؽ اإلنساف والديمقراطية      
البد اوال مف االرتقاء بمستوى مف يدرسوف ىذه المواد ويمكف تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ إدخاؿ 
األساتذة بدورات تدريبية لتعميـ وسائؿ وطرؽ تدريس مادة حقوؽ اإلنساف ، ويمكف االستفادة 

مف المعيد الوطني لتدريس حقوؽ اإلنساف التابع لوزارة حقوؽ اإلنساف والذي يمتمؾ ىنا 
كادر لديو خبرة واسعة في ىذا المجاؿ وسبؽ اف قدـ بعض الدورات في الجامعات العراقية ، 
عمى اف تكوف بداية التدريبات في العمؿ عمى إلغاء فكرة المادة البديمة او المادة التي تتسـ 

عبوي او الدعائي الذي كاف ينطبؽ عمى مادة الثقافة القومية ويمكف تحقيؽ ذلؾ بالطابع الت
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مف خالؿ التركيز عمى اإلبعاد المتعددة واألىداؼ المتوخاة مف تدريس ىذه المادة باعتبارىا 
نضاجيا تدريجيا ،  تدخؿ في اطار منظومة أوسع العادة تشكيؿ قيـ وثقافة المجتمع وا 

لتأثير عمى سموؾ الفرد وفي إعداد " الذىنيات " لمخروج مف وجعميا مادة اساسية في ا
القوالب الجامدة المرتبطة بالتوجيات الشمولية واإليديولوجية . فيجب أساسا إخراج ىذه المادة 
مف الحيز اإليديولوجي ، ومف الترويج لفكر سياسي معيف دوف غيره ، ومف إعطائيا محتوى 

ر انيا موجية الى شرائح مختمفة مف اثنيات ومشارب فكري غير إقصائي ، واألخذ باالعتبا
فكرية إنسانية تكرس فكرة اف اإلنساف بحد ذاتو قيمة عميا واف احتراـ االخػػػر ىػػػػػو الػػػذي 

  يفػػػػػرض احتراـ الذات .
اما بخصوص طرائؽ التدريس فمف األفضؿ تدريب األساتذة عمى الطرؽ الحديثة     

عف الطرؽ القديمة ومف ىذه الطرؽ عمى سبيؿ المثاؿ مثؿ طريقة  واالبتعاد قدر اإلمكاف
تمثيؿ األدوار التي ىي عبارة دراما صغيرة يقوـ الطالب بتمثيميا، ويتـ أداؤىا ارتجاليًا في 
األغمب. و ييدؼ مف خالليا إلى إحياء ظروؼ أو أحداث غير مألوفة لمطالب. ويمكف 

ف فيـ موقؼ معيف، وتشجيع التعاطؼ مع لعممية تمثيؿ األدوار أف تؤدي إلى تحسي
األشخاص المعرَّضيف لمثؿ ىذا لموقؼ. ففي نشاط تمثيؿ األدوار حوؿ السرقة، مثاًل، يمكف 
لمطالب، مف خالؿ تمثيؿ دور الضحية، أف يتفيموا ما يشعر بو المرء عندما يقع ضحية 

لمي لحقوؽ اإلنساف مف اإلعالف العا 28لجريمة ما.واذا ما اردنا مثال اف نشرح المادة 
والمتعمقة بحؽ التممؾ فيمكف اف نجعؿ الطالب.                                                                             

  
يفكروف في موقؼ ُيحـر فيو أحد األشخاص مف بيتو، ربما بسبب انتمائو إلى جماعة عرقية 

أو بسبب احتالؿ بمده. ومف ثـ نختار مجموعة معينة، أو بسبب عدـ وجود قانوف يحميو، 
 مف الطمبة لتمثيؿ مشيد يجسد ىذا الموقؼ .

مف جانب أخر البد أيضا مف اقامة الكثير مف السمنرات وورش العمؿ وفتح باب فرص    
التدريب الخارجي وتبادؿ الزيارات مع البمداف االخرى التي تمتمؾ خبرة واسعة في مجاؿ 

 حقوؽ االنساف.
 يج حقوؽ االنساف.من3
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لكي يكتسب تدريس حقوؽ اإلنساف المصداقية المبتغاة البد مف اف يتـ إعداد منيج     
موحد لحقوؽ اإلنساف في الجامعات العراقية عمى اف يتـ إعداد ىذا المنيج وفؽ أسس عممية 
موضوعية تتطور تدريجيا مع تطور المستوى اإلدراكي لمطالب ، واف تأخذ بنظر االعتبار 

دى عالقة ىذا الموضوع بالسموكيات الفردية واليات العمؿ االجتماعي والعاـ وبالتالي عدـ م
اإلغراؽ بالجوانب النظرية والنزوؿ بالممارسة لمميداف العممي وليس االنعزاؿ بيف جدراف 
الجامعة ، كما ينبغي عدـ استخداـ عمومية المفيوـ )باعتباره يتحدث عف اإلنساف بغض 

ػػػػػػو ومعتقده وانتمائو( لتجاىؿ خصوصيات المجتمع العراقي وبنفس الوقت النظر عف جنسػ
عدـ استخداـ ىذه الخصوصيات الفراغ المبادئ العامة مف محتواىا عبر اإليحاء باف ىذه 
الحقوؽ ىي لفئات وأجناس وادياف دوف غيرىا ويندرج في ىذا اطار إمكانية االستفادة مف 

ي دعـ مبادئ حقوؽ اإلنساف والتأكيد عمى الدور الحضاري المبادئ اإلسالمية لتوظيفيا ف
لإلسالـ في تطور البشرية الى حد تبني اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف لبعض مبادئو فيذا 
التأكيد سيقمؿ الغربة التي قد يستشعرىا البعض بيف المبادئ العامة لحقوؽ اإلنساف والواقع 

 االجتماعي والسياسي .
 نيج خاص بحقوؽ اإلنساف البد مف االعتماد عمى المصادر التالية:ومف اجؿ وضع م  
 .القراف الكريـ والسنة النبوية ووصايا األنبياء واألئمة )عمييـ السالـ(2
 2:59. اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف لعاـ 3
 .2:61.الميثاؽ األوربي لحماية حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية 4
 .:2:6ؽ اإلنساف .العيد األمريكي لحقو 5
 .:2:6.إعالف حقوؽ الطفؿ لعاـ 6
 .2:72.العيد االجتماعي األوربي 7
 .2:74.إعالف األمـ المتحدة لمقضاء عمى جميع إشكاؿ التمييز العنصري عاـ 8
. إعالف تمقيف الشباب مثؿ السمـ واالحتراـ المتبادؿ والتفاىـ بيف الشعوب الصادر عف 9

 . 2:76اليونسكو عاـ 
 2:78ف القضاء عمى التمييز ضد المراة عاـ . إعال :

 . :2:7إعالف عف التقدـ والتنمية االجتماعية عاـ  21
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. إعالف حماية جميع اإلفراد مف التعرض لمتعذيب او العقوبة القاسية او الميينة لعاـ 22
2:86. 

 .2:92. إعالف القضاء عمى جميع إشكاؿ التعصب والتمييز الديني او الفكري لعاـ 23
 .2:92. العيد اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب عاـ 24
ساءة استعماؿ السمطة لعاـ 25  2:96. إعالف المبادئ األساسية لمعدالة لضحايا الجريمة وا 
. إعالف حؽ ومسؤولية االفراد والمجموعات ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز وحماية 26

ميًا والصادر مف األمـ المتحدة لعاـ حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية المعترؼ بيا عال
2::9. 

 (3125-:311.الخطة العربية لمتربية عمى حقوؽ اإلنساف )27
ذات  وبخصوص المنيج أيضا البد مف العمؿ عمى ادراج حقوؽ اإلنساف في بعض لمواد 

العالقة المباشرة بالموضوع مثؿ مواد االقتصاد والتنمية ومواد القانوف والفمسفة االجتماع 
واد التاريخ واآلداب ، خصوصا بعد قرار وزارة التعميـ العالي األخير والذي نص عمى دمج وم

الديمقراطية بمادة حقوؽ االنساف واقتصار تدريس المادة عمى طمبة المرحمة االولى فقط ، 
وبالتالي فبدوف شؾ اف اغمب المعمومات التي سيتعرؼ عمييا الطالب سوؼ تنسى في 

يما في المرحمة األخيرة وتكوف النتيجة بالتالي اننا خرجنا طمبو يجيموف المراحؿ االخرى والس
 ما تعمموه عف حقوؽ .

وبنفس السياؽ أيضا البد مف العمؿ عمى اتاحة مادة حقوؽ اإلنساف كمادة أساسية لمتخرج   
، وتكميؼ الطمبة بكتابة بحوث في مجاؿ حقوؽ اإلنساف ، وكذلؾ ىو الحاؿ في الدراسات 

 يث البد مف إتاحة الفرصة لكتابة رسائؿ جامعية تتعمؽ بحقوؽ االنساف .العميا ح
   
 . استخداـ التقنية الحديثة:4
سبؽ اف ذكرنا باف العديد مف األساتذة بعيديف لألسؼ عف استخداـ التقنية الحديثة في     

نسبة  التدريس لذلؾ فالبد مف التشديد عمى ىذه النقطة لما ليا مف اثر فعاؿ في في زيادة
فيـ الطمبة لكؿ المواد ومنيا مادة حقوؽ اإلنساف ورغبتيـ في حب المادة واالىتماـ بيا، 
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وكذلؾ تزويد أساتذة حقوؽ اإلنساف باألدلة والتقارير واألفالـ ومواد القرطاسية التي يمكف 
 استخداميا في الورش التدريبية .

 . التعاوف مع منظمات المجتمع المدني :5
لذي تقوـ بو منظمات المجتمع المدني بدور فعاؿ في النيوض بواقع في الوقت ا    

المجتمع في الكثير مف دوؿ العالـ نالحظ اننا في العراؽ الزلنا ننظر بنظرة الريبة والشؾ 
لمكثير مف ىذه المنظمات ، وقد وصؿ االمر الى حد منع التعامؿ مع ىذه المنظمات في 

ناؾ الكثير مف المنظمات الناشطة في مجاؿ حقوؽ الكثير مف الجامعات العراقية مع اف ى
اإلنساف تمتمؾ معمومات وخبرات كثيرة ودخؿ أعضائيا في دورات عدة خارج البالد ، 
ومستعدة لمتعاوف مع الجامعات ، ومف اجؿ االستفادة مف ىذه الخبرة مف جانب واالبتعاد 

لمنظمات الجيدة عف المنظمات المشبوىة مف جانب اخر ، يمكف اجراء دراسة حوؿ ا
والبعيدة عف الشبيات وتقديـ الئحة بأسماء ىذه المنظمات وترؾ الخيار لمجامعة في حرية 

 التعامؿ معيا مف عدمو.
وأخيرا اقوؿ اف ىذه الورقة البحثية ال ادعي ليا الكماؿ بؿ اعتبرىا مجرد دعوة واقتراح مف    

 )امعات العراقية واهلل الموفؽاجؿ االرتقاء بمستوى تعميـ مادة حقوؽ االنساف في الج

http://www.alnoor.se.dpuf)  . 
 نظام فعال لحقوق اإلنسان

اف منظومة حقوؽ اإلنساف تقوـ عمى التفاعؿ بيف األطراؼ الثالثة : األمـ المتحدة باعتبارىا    
ذا لـ تتفؽ ىذه االطراؼ عمى دورىا الخاص  بيا منظمة عالمية والدوؿ األعضاء فييا واألفراد. وا 

فاف حقوؽ االنساف ستصبح مجرد كالـ خاؿ مف القوة القانونية. بشكؿ أكثر تحديدا فاف الحقوؽ 
ىي نوع مف المعايير التي يطالب بيا شخص أو يمكف اف نتوقع شخص آخر اف يقوـ بيا 

وجود لمضموف فكري أو عاطفي فييا ولكنيا ايضا نوع مف  كسموؾ معيف. وىي ال تقتصر عمى 
ماعي مثمما ما ىو موجود بيف أحد الوالديف )باعتباره مصدر القاعدة( مقابؿ الطفؿ البناء االجت

( مصدر 2)باعتباره المتمقي(. وباعتبارىا بناء معيف فاف الحقوؽ تشمؿ األطراؼ الثالثة : )
( اليدؼ أو صاحب الحؽ والذي يتـ توجيو 4القاعدة وىو الممتـز بيا، ) قي ( متم3القاعدة، )

 القاعدة اليو .
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 ( 2يمكف تصور منظومة حقوؽ اإلنساف عمى النحو التالي : بموجب ) الشكؿ 

 
 (  2) شكؿ 

 منظومة حقوؽ اإلنساف
مزما لضماف اف الدولة حيف تصدؽ عمى معاىدة خاصة لالمـ المتحدة فانيا تكتسب واجبا م     

حصوؿ شعبيا عمى الحقوؽ المحددة في االتفاقية. ىذا يمكف اعتباره بمثابة عقد بيف األطراؼ 
 الثالثة حيث تحدد العالقة شروطا ضمنية منيا:

 اف األمـ المتحدة تضفي الشرعية عمى الدولة المعنية.• 
 المنظمة الدولية في بعض المسائؿ. ىذا يؤكد بدوره عمى شرعية • 
قابؿ الحصوؿ عمى حقوقيـ التي تكفميا الدولة لممواطنيف فانو مف المتوقع أف يقـو في م• 

المواطنوف بتمبية التزامات معينة نحو سمطات الدولة منيا، عمى سبيؿ المثاؿ االلتزاـ بقوانيف 
 البالد ودفع الضرائب .

اقيات و وبالتالي ىناؾ عدد غير قميؿ مف البمداف التي لـ توقع أو تصدؽ بعد عمى عدد مف االتف
فاف ىذه البمداف ليست ممزمة قانونيا نحوىا. في الوقت نفسو فاف العديد مف الدوؿ التي تظير 

االتفاقيات األساسية الست. وىذا ما يعتبر بمثابة  أقؿ االحتراـ لحقوؽ االنساف قد صادقت عمى 
اف تأسست منظمة ضحؾ عمى الذقوف ومع ىذا فإف حقوؽ اإلنساف قد تحسنت كثيرا عموما منذ 

 األمـ المتحدة:
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اف آليات األمـ المتحدة لممراقبة التزاؿ ضعيفة وىناؾ بيروقراطية في عمميا ولكف مع ىذا فاف • 
 مسيرة اإلصالح تمضي قدما عمى سبيؿ المثاؿ مف خالؿ إعادة تنظيـ مجمس حقوؽ اإلنساف.

مف وضع المحاكـ الوطنية ىناؾ قانوف لممحاكـ إالقميمية التي أنشئت وىي في وضع أفضؿ • 
بمدا في أمريكا الالتينية وأمريكا  31في مجاؿ الدفاع عف حقوؽ اإلنساف. مثال ىناؾ نحو 

الوسطى خضعت لمحكمة العدؿ في امريكيا الالتينية وىنا ايضا المحكمة األوروبية لحقوؽ 
التي أنشئت في  المحكمة األفريقية بمدا في واروبا وىناؾ ايضا  51اإلنساف التي تختص بحالي 

 .3117عاـ 
لمتعامؿ مع جرائـ اإلبادة الجماعية وغيرىا مف  3113تـ إنشاء محكمة جنائية دولية في سنة • 

 الجرائـ ضد اإلنسانية
وجود منظمة العفو الدولية ومرصد حقوؽ اإلنساف والعديد مف المنظمات الطوعية الدولية التي • 

 في جميع أنحاء العالـ.ترصد احتراـ وتنفيذ االتفاقيات اليامة 
ىناؾ العديد مف البمداف والمنظمات الطوعية مثؿ أوكسفاـ تقوـ بعمؿ قائـ عمى اساس حقوؽ • 

االنساف ويرتبط ببرنامج االمـ المتحدة لمتنمية االقتصادية وبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي ويركز 
 خاصة عمى التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

 ئم عمى الحقوقنهج قا
 اف النيج القائـ عمى الحقوؽ في مجاؿ التنمية يقـو عمى اساس استراتيجيتيف:

 . إقناع الدوؿ بضماف حقوؽ المواطنيف.2
 . تعزيز إمكانيات الشعب نفسو عمى العمؿ لتأكيد حقوقيـ.3

 الدولة بوصفها ضامن لحقوق اإلنسان
لى ىو مبدأ المساواة اتجاه الجميع: اي إذا كاف اف المبدأ االساسي الكامف وراء االستراتيجية االو 

التعامؿ مع الجميع عمى قدـ المساواة فاف النظر الى قيمة كؿ شخص ومصالحو يجب اف يكوف 
بالتساوي.اف كؿ شىء يتعارض مع ىذا المبدأ ىو انتياؾ لحقوؽ اإلنساف. وعندما يحدث ىذا 

وىذا ما يتـ في حاالت كثيرة مثؿ سوء االنتياؾ فاف الدولة تكوف قد تقاعست عف مسؤوليتيا. 
استخداـ السمطة العامة وىو ما يعتبر مشكمة جدية : كيؼ يمكف التعامؿ مع واقع معيف حيف ال 

 تتعامؿ السمطة وفؽ مبدأ تكافؤ النظر اي حيف يكوف الذئب بعينو ىو مف يحمي االغناـ ؟
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زيز استقالؿ الجياز القضائي. ويتمثؿ أحد السبؿ الميمة في طريؽ تحقيؽ االستراتيجية ىو تع
ولئف كاف صحيحا أنو نادرا ما تؤدي اإلساءة التي يتعرض ليا شخص معيف الى نوع مف اإلدانة 
في البمد الذي يحدث فيو ذلؾ ولكف ىناؾ فرص أفضؿ لمطعف تكوف موجودة عمى الصعيد 

عزيز المؤسسات اإلقميمي أو العالمي. كما اف ىناؾ نيج ىاـ آخر في ىذه االستراتيجية ىو ت
نافس عمى السمطة السياسية بحيث تتقوى فرص قياـ ت البمداف شبو الديمقراطية السياسية في

مقابؿ الحكاـ. أخيرا وليس آخرا فانو مف الميـ اف نتذكر في نشاطاتنا لتشكيؿ الرأي العاـ أف 
توضع في االعتبار أف حقوؽ اإلنساف ىي حقوؽ عالمية وتشكؿ نظاـ عالمي لمحقوؽ يستند 

 عمى األمـ المتحدة.
 تعزيز امكانيات الناس لتأكيد حقوقهم

جية االخرى الستراتيجيات العمؿ القائـ عمى الحقوؽ ىي تعزيز امكانيات الناس اف االستراتي
أنفسيـ عمى تأكيد حقوقيـ. وىذا شىء طبيعي وربما غني عف القوؿ بالنسبة ألولئؾ الذيف 

. فاالقتراض االساسي ىناؾ ىو لؼ باء الديمقراطيةا يتفقوف مع وجية النظر الديمقراطية في قسـ
مبدأ االستقالؿ الشخصي ويعني بصفة عامة اف الناس ىـ أفضؿ مف يحكـ عمى مصالحيـ 

 الخاصة بانفسيـ.
إننا نعيش في عالـ مف التناقضات الصارخة حيث الغالبية العظمى مف الناس بالكاد تفمح في 

وأقمية صغيرة ممف يستطيعوف تمبية معظـ رغباتيـ. ليذا ترتيب شؤونيا لمبقاء عمى قيد الحياة 
فانو سيكوف مف غير الحكمة االعتماد عمى الجيود المبذولة مف قبؿ القمة المحظوظة في بناء 

االساسية التي تتيح لمجميع عمى قدـ المساواة إمكانية تحقيؽ مصالحيـ . يجب  وتوزيع الموارد 
مور عمى سبيؿ المثاؿ مف خالؿ العمؿ في جمعياتيـ عمى الناس أف يأخذوافي يدىـ زماـ األ

 الديمقراطية.
في ىذه الصيغة مف صيغ العمؿ الحقوقي: اي  كيؼ يمكف القياـ بذلؾ؟ ىناؾ معضمة حتى 

كيؼ يمكف لممرء أف يعزز امكانيات الناس اآلخريف مف دوف أف يكوف وصيا عمييـ؟ ولكف 
وعي                 فيما اذا حاف تطبيؽ الوعي بمختمؼ أشكاؿ الحكـ البديمة وايضا ال

الديمقراطية وكيفية الوصوؿ الييا ىو الطريؽ االقدر عمى مواجية ىذا التحدي 
(http://www.demoeracy.se.، ) (http://www.rwi.lu.se.) 

http://www.democracy.se/ar/ar03/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%af-%d8%b4%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a
http://www.democracy.se/ar/category/ar01/ar01bg
http://www.rwi.lu.se/tm/ThemeMaps.html
http://www.rwi.lu.se/tm/ThemeMaps.html
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 حقوق الطفل في المنظور الدولي 
يتعرض عدد ال يحصى مف األطفاؿ في مختمؼ أنحاء العالـ يوميًا إلى مخاطر تعيؽ نماءىـ    

وتشتد معاناتيـ بسبب الحروب أو أعماؿ العنؼ، أو بسبب التمييز والفصؿ   وتنمية قدراتيـ.
الحتالؿ األجنبي لبمدانيـ وضـ تمؾ البمداف، والتشرد والنزوح، واضطرارىـ العنصري والعدواف وا

لمتخمي بشكؿ قسري عف جذورىـ. وكثيرًا ما يكونوف ضحايا اإلعاقة واإلىماؿ والقسوة 
 واالستغالؿ.

، يعاني مالييف األطفاؿ مف ويالت الفقر واألزمات االقتصادية، ومف الجوع  وفي كؿ يـو
كما يعانوف مف اآلثار الناجمة عف المديونية   ة واالمية وتدىور البيئة.والتشرد، ومف األوبئ

الخارجية لبمدانيـ، ومف االفتقار إلى نمو مطرد في كثير مف البمداف النامية، وعمى الخصوص 
 في البمداف األقؿ نموًا .

، يموت أربعوف ألؼ طفؿ مف جراء سوء التغذية والمرض، بما في ذلؾ ضحايا  وفي كؿ يـو
قص المناعة المكتسبة )إيدز(، ومف شح المياه النظيفة، ومف نقص المرافؽ الصحية ومف ن

 اآلثار المترتبة عمى مشكمة المخدرات .
وقد ظيرت الحاجة مع بدايات القرف العشريف إلى وجود قوانيف وتشريعات لحماية الطفؿ، وكاف 

نب حقوؽ الطفؿ، وبقي الوضع ىناؾ عدة محاوالت ولكنيا لـ تكف متكاممة، ولـ تغطي كافة جوا
حيث تبنت الييئة العامة لألمـ المتحدة اتفاقية حقوؽ الطفؿ  :2:9عمى ما ىو عميو حتى عاـ 

 الدولية.
 حقوق الطفل / التطور التاريخي خالل القرن العشرين : 

بعد قرف حافؿ بالتغيير، كاف ال بد مف توثيؽ التطور التاريخي لمسيرة نضاؿ طويمة، مف اجؿ 
رار حقوؽ الطفؿ في العالـ ليشكؿ مرجعا لمتطور التاريخي لحقوؽ الطفؿ في القانوف الدولي إق

لحقوؽ اإلنساف، وحسب تقسيـ األستاذ غساف خميؿ في كتابو حقوؽ الطفؿ )التطور التاريخي 
منذ بدايات القرف العشريف( والذي يبيف تطورحقوؽ الطفؿ في القرف العشريف مف خالؿ أجياال 

 مت كما يمي :ثالثة قس
 الجيؿ األوؿ لحقوؽ الطفؿ :

 ( 2:34إعالف اتحاد غوث األطفاؿ لحقوؽ الطفؿ.) 
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 ( 2:35إعالف جنيؼ لحقوؽ الطفؿ.) 
 ( 2:37االتفاقية الخاصة بالرؽ.) 
 ( 2:41اتفاقية السخرة.) 
 ( 2:59اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عمييا.) 
 (.2:59ألطفاؿ )إعالف االتحاد الدولي لرعاية ا 
 ( 2:59اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف.) 
  (2:65االتفاقية الخاصة بوضع األشخاص العديمي الجنسية.) 
 ( 2:67االتفاقية التكميمية لمقضاء عمى الرؽ وتجارة الرقيؽ.) 

 الجيؿ الثاني لحقوؽ الطفؿ :
 ( 2:6إعالف األمـ المتحدة لحقوؽ الطفؿ:.) 
 (.2:71التمييز في مجاؿ التعميـ ) االتفاقية الخاصة بمكافحة 
 ( 2:72اتفاقية خفض حاالت انعداـ الجنسية.) 
 (2:76التوصية الخاصة بالرضى والسف الدنيا وتسجيؿ عقود الزواج.) 
 ( 2:76اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز العنصري.) 
 ( 2:77الميثاؽ الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية، االجتماعية والثقافية.) 
 ( 2:77الميثاؽ الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية.) 
  (.2:84السف الدنيا لالستخداـ ) - 249االتفاقية 
  اإلعالف الخاص بحماية النساء واألطفاؿ في حاالت الطوارئ والنزاعات

 (.2:89)   المسمحة
 ( 2:85المبادرة البولندية.) 

 الجيؿ الثالث لحقوؽ الطفؿ :
 (.:2:8طفؿ )السنة الدولية لم 
 ( 2:8اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة:.) 
  االتػفاقػية الخاصة باألوجو المدنية لخػطؼ األطفػاؿ عمى المػستوى الدولي

(2:91.) 
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 (.2:96)قواعد بكيف( ) -القواعد النموذجية الدنيا إلدارة قضاء األحداث 
 ( 2:9اتفاقية األمـ المتحدة لحقوؽ الطفؿ:.) 
 (.1::2إلعالف العالمي حوؿ التربية لمجميع )ا 
 ( 1::2اإلعالف العالمي لبقاء الطفؿ وحمايتو ونمائو وخطة العمؿ.) 
 (.1::2مبادئ الرياض) -مبادئ األمـ المتحدة التوجييية لمنع جنوح األحداث 
  إعالف مكافحة االستغالؿ القائـ عمى االتجار الجنسي باألطفاؿ وخطة

 (.7::2)       العمؿ
  اتفاقية بشأف حظر أسوأ أشكاؿ عمؿ األطفاؿ واإلجراءات الفورية لمقضاء

 (.:::2)  عمييا
 اإلسالم وحقوق الطفل :

كـر اإلسالـ اإلنساف واعتبره اعظـ المخموقات ، كما أعطى المرأة حقوقيا حيث لـ تنصؼ المرأة 
فيو أمؿ …ؽ بالطفؿ في أية ديانة سماوية أو تشريعات كما أنصفت في اإلسالـ، أما فيما يتعم

نساف الغد  حرص اإلسالـ عمى إعطائو حقوقو ورعايتو افضؿ رعاية وأوصى … المستقبؿ وا 
الوالديف والمجتمع عمى الطفؿ ووجوب رعايتو والمحافظة عمى صحتو وأخالقو، وتربيتو تربية 
عطائو  إسالمية صحيحة. ومف القضايا اليامة التي ركز عمييا اإلسالـ في صوف الطفؿ وا 

 -حقوقو والتي كانت أساسا لكافة التشريعات والقوانيف واالتفاقيات المتعمقة بالطفؿ فيما بعد :
أواًل: حؽ الطفؿ في الحماية: حيث ركز اإلسالـ عمى أمور حماية الطفؿ وخاصة حمايتو مف 
التمييز لكافة أشكالو حيث يتكوف المجتمع مف الناس جميعا وىـ سواسية وال يميز بينيـ سوى 

تقوى، كذلؾ الحماية مف اإلىماؿ واإلساءة حيث تعددت اآليات القرآنية واألحاديث النبوية التي ال
تدعو الى حماية الطفؿ وتوصينا بو، وتبمور ذلؾ في نظرة الرسوؿ عميو الصالة والسالـ لمطفؿ 

كما وركز اإلسالـ عمى حماية   وتعاممو معو أماـ الصحابة رضي اهلل عنيـ ليكوف قدوة ليـ،
الطفؿ في حاالت الكوارث والطوارئ وضرب لنا مثال حيا" في ىجرة المسمميف مف مكة إلى 
المدينة، وكيؼ أف الصحابة مف األنصار تعامموا مع ىذه الحالة الطارئة، وتـ احتواء المياجريف 
ليكونوا لبنة أساسية في مجتمعيـ .. واصبح األطفاؿ المياجريف اخوة لباقي األطفاؿ و تقاسموا 

 يـ الرزؽ والمعب والحقوؽ .مع
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ثانيًا: حؽ الطفؿ في المشاركة: حيث أف المجتمع اإلسالمي مجتمع تشاوري )وشاورىـ باألمر( 
ومجتمع ديمقراطي، فقد أعطى اإلسالـ لمجميع وخاصة لألطفاؿ الحرية في التعبير عف آراءىـ، 

دمة العامة بعيدا" كؿ البعد ومشاركتيـ لمكبار في اتخاذ القرار، في جمب الرزؽ وفي الحروب والخ
 عف مبدأ االستغالؿ .

كما وطبؽ اإلسالـ منذ ألؼ وأربعمائة عاـ مبدأ مف طفؿ الى طفؿ حيث كانت العموـ والمعارؼ 
وتجارب الحياة والتدريب عمى القتاؿ تنتقؿ مف طفؿ الى طفؿ، ومف جيؿ الى جيؿ .. فالطفؿ 

 ومستمرة . األكبر يعمـ مف ىو أصغر منو ضمف حمقة متسمسمة
ثالثًا: حؽ الطفؿ في النماء والبقاء، في اليوية والجنسية، وغيرىا مف الحقوؽ حيث أوصى 
اإلسالـ وأكد عمى موضوع التزاوج، والعالقة السميمة بيف الرجؿ واألنثى، وتغريب النكاح، 
ومباعدة فترات الحمؿ، وحؽ الطفؿ في النسب وغيره مف الحقوؽ التي تؤدي الى طفؿ سميـ 

 معافى، وذو خمؽ وتربية إسالمية سميمة تنعكس عمى المجتمع بأكممو.و 
 مف القرآف الكريـ والسنة الشريفة:

ومنذ بدء الخميقة، اجتيد المشرعوف عبر القروف الغابرة في وضع النصوص وتوفير كافة السبؿ 
الكفيمة بصيانة حقوؽ األفراد وحمايتيـ مستميميف بتوجييات الخالؽ وتوصيات رسمو 

يزخر تراثنا اإلسالمي العربي بإشارات كثيرة تحض عمى تكريـ النفس البشرية وتوصي   كراـ.ال
 بالعناية باألطفاؿ ، نقتطؼ منيا المحطات التالية :

 اآلية…" . قاؿ تعالى : "يوصيكـ اهلل في أوالدكـ 2
 22سورة النساء آية 

 اآلية…" . " الماؿ والبنوف زينة الحياة الدنيا 3
 57آية  سورة الكيؼ

 اآلية…" ." والوالدات يرضعف أوالدىف حوليف كامميف 4
 344سورة البقرة آية 

. عف عبد اهلل بف شداد قاؿ: "بينما رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ يصمي بالناس اذا أتاه 5
فركب عمى عنقو وىو ساجد،  -  -الحسف أو الحسيف، قاؿ ميدي: أكبر الظف انو الحسيف 
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ناس حتى ظنوا انو قد حدث أمر، فمما قضى صالتو، قالوا: يا رسوؿ اهلل لقد فأطاؿ السجود بال
   أطمت السجود حتى ظننا أنو قد حدث أمر ؟ !

 قاؿ : " أف ابني ىذا قد ارتحمني فكرىت أف أعجمو حتى يقضي حاجتو " .
 . حدثنا اسحؽ بف إبراىيـ : أخبرنا يزيد بف ىاروف عف الحسف قاؿ:6

صمى اهلل عميو وسمـ يحدث أصحابو إذا جاء صبي حتى انتيى الى أبيو في " بينما رسوؿ اهلل 
، فمسح رأسو وأقعده عمى فخذه اليمنى، قاؿ فمبثت قميال" فجاءت ابنة لو حتى انتيت  ناحية القـو
اليو فمسح رأسيا وأقعدىا في األرض، فقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ "فيال عمى فخذؾ 

 فخذه األخرى، فقاؿ صمى اهلل عميو وسمـ "اآلف عدلت" . األخرى" ؟ فحمميا عمى
 حديث مرسؿ، رجالو رجاؿ الصحيح

 . حدثنا أبو كامؿ مولى معاوية قاؿ :7
" دخمت عمى معاوية أنا وخالد بف يزيد فإذا معاوية قد جثا عمى أربع وفي عنقو حبؿ وىو بيد 

ثـ قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صمى اهلل  ابنو يمعب معو صغيرا"، فمما دخمنا سممنا عميو استحيا مني
 عميو وسمـ يقوؿ " مف كاف لو صبي فميتصابا لو ".

 . قاؿ عبد اهلل بف عمر رضي اهلل عنيما الحد اآلباء :8
 "أحسف أدب ابنؾ فانؾ مسؤوؿ عف بره إياؾ " .

 عف عاصـ األصوؿ عف ابي عثماف اليمذي قاؿ :  .9
خميفو؟ لو     و يقبؿ ابنو فقاؿ: تقبؿ ابنؾ وانت"رأى المنصفؽ عمر بف الخطاب رضي اهلل عن

فقاؿ: ما ذنبي اف كاف اهلل تبارؾ وتعالى قد نزع منؾ الرحمة، انما  -كنت خميفو ما قبمت ابني
 يرحـ اهلل عز وجؿ مف عباده الرحماء ".

. ذكر الراغب االصفياني اف المنصور بعث الى مف في الحبس مف بني أمية مف يقوؿ ليـ: :
 ما مر بكـ في ىذا الحبس ؟ فقالوا: " ما فقدنا مف تربية أوالدنا " . ما أشد

 . أوصى مسممة بف عبد الممؾ مؤدب ولده :21
اني قد وصمت جناحؾ بعضدي ورضيت بؾ قرينا لولدي، فاحسف سياستيـ تدـ لؾ استقامتيـ، 

لمئاـ، وانييـ واسيؿ بيـ في التأديب عف مذاىب العنؼ، وعمميـ معروؼ الكالـ وجنبيـ مثاقبة ا
اف يعرفوا بما لـ يعرفوا، وكف ليـ سائسا" شفيقا" ومؤدبا" رفيقا" تكسبؾ الشفقة منيـ الصحبو 
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والرفؽ وحسف القبوؿ ومحمود المغبة، ويمنحؾ ما أدى مف أثرؾ عمييـ وحسف تأديبؾ ليـ مني 
 جميؿ الرأي وفاضؿ االحساف ولطيؼ العنايو .

 (:CRC)االتفاقية الدولية لحقوؽ الطفؿ   
 ما ىي االتفاقية الدولية لحقوؽ الطفؿ؟

غير  -عالمية -ىي قانوف دولي يحدد ويتناوؿ الحقوؽ االساسية الطفاؿ العالـ متكاممة 
 ممزمة . -مشروطة 

 -اصبحت االتفاقية قانونًا عبر ىيئة االمـ المتحدة وبتوصية مف المنظمات والحكومات الوطنية
ما يزيد عف مائة وخمسوف دولة ممثمة بمموكيا وزعمائيا  :2:9وقد صادؽ عمى االتفاقية عاـ 

 وقادتيا .
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واصبح طرفًا فييا ، واصبحت قانونًا  2::2نيساف  :وقد صادؽ االردف عمى االتفاقية بتاريخ 
 ممزمًا .

 التصديؽ:
عندما تصدؽ حكومة ما عمى اتفاقية حقوؽ الطفؿ فانيا تصبح دولة طرفا في االتفاقية وتوافؽ 

 مى :بذلؾ ع
  االلتزاـ بالقانوف الدولي لخمؽ الظروؼ الضرورية الكفيمة بضماف تحويؿ الحقوؽ

 المنصوص عمييا في االتفاقية الى واقع .
  تبيف االجراءات المالئمة والضرورية مف اجؿ الوصوؿ الى المعايير التي

تتضمنيا االتفاقية وىذا يمكف اف يعني اعتماد التشريعات التي تضمف اف 
نيف البمد روح االتفاقية، وقد يتطمب ذلؾ في بعض االحياف تبديؿ تعكس قوا

 الممارسات االدارية وحتى االجتماعية .
 . تخصيص الحد االدنى مف الموارد المتاحة لضماف تطبيؽ االتفاقية 

   تركيبة االتفاقية :
 تقدـ االطار العاـ لالتفاقية  :  الديباجة  -
 (35-2المواد )  :  الجزء االوؿ  -

 يقدـ حقوؽ الطفؿ جميعيا
 (65-35المواد )  :  الجزء الثاني  -

 يغطي اساليبب مراقبة وتطبيؽ االتفاقية
                يغطي الترتيبات الالزمة لجعؿ االتفاقية نافذة المفعوؿ : الجزء الثالث  -

 مباديء االتفاقية :
 مصالح الطفؿ المثمى

 النماء والتقدـ 
 البقاء والنمو 

   الحماية
 المشاركة
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 ما أتت به االتفاقية من جديد :      
كانت االتفاقية الدولية لحقوؽ الطفؿ مميزة في كؿ ما اتت بو، سواء مف قوانيف أو      

 تشريعات، أو آليات التطبيؽ، أو طرؽ المتابعة أو غيرىا .
 ومن مميزات االتفاقية :     

النساف ويصادؽ عمييا عند اقرارىا ما يزيد عف أوؿ اتفاقية دولية ايا" كانت تتعمؽ بحقوؽ ا  -2
مائة وخمسوف دولة، وقد وصؿ عدد الدوؿ المصدقة عمييا االف اكثر مف مائة وتسعوف دولة 

 وتعتبر وثيقة عالمية تنطبؽ عمى االطفاؿ في كؿ مكاف .
شممت االتفاقية كافة الحقوؽ االساسية لمطفؿ، واصبحت قانونا" دوليا" واعطت الدوؿ   -3
ىذا باالضافة الى   لمصدقة حرية التحفظ عمى البنود التي ال تتماشى مع خصوصية كؿ دولة.ا

اعطاء الحرية لمدوؿ المختمفة بأف يكوف ليؿ قوانينيا الخاصة والمتماشية مع روح االتفاقية 
 الدولية .

حددت االتفاقية كثير مف االمور المختمؼ عمييا ومف ضمنيا تحديد سف الطفؿ لغاية   -4
ثمانية عشر عاما" وتحديد سف الزواج لمطفؿ الذكر والطفمة االنثى، وحماية االطفاؿ المعاقيف ، 

 والعناية باالحداث وغيرىا .
ضمنت االتفاقية آلية سميمة لمراقبة الدوؿ، ومدى االلتزاـ بتنفيذ االتفاقية عف طريؽ تقديـ   -5

مـ المتحدة في مجاؿ الطفولة بمدى التقارير مف قبؿ الدوؿ وربط المساعدات المالية مف اال
 االنجازات .

تماشت بنود االتفاقية بشكؿ عاـ مع الديانات السماوية الثالث ومع الثقافات والحضارات   -6
 المختمفة المنتشرة في العالـ .

ىي اتفاقية غير مشروطة ، ولـ تؤخذ حقوؽ االطفاؿ عمى انيا نسبية حيث اف كثير مف   -7
 مستويات مختمفة مف المسؤولية عف االطفاؿ . االقطار ليس لدييا

قد حققت االتفاقية حقوؽ االطفاؿ المدنية والسياسية مثؿ معاممتيـ في ظؿ القانوف،   -8
باالضافة الى الحقوؽ االقتصادية والثقافية مثؿ المستوى المالئـ لممعيشة، كما وركزت عمى 

 .حقوؽ الحماية مف سوء المعاممة واالستغالؿ والتمييز 
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اعطت االتفاقية موضوع مشاركة االطفاؿ اىمية كبرى ، وركزت عمى اثره الكبير في بناء   -9
 شخصية الطفؿ ، وفي بناء مجتمع سميـ وقوي .

اف الحقوؽ في مجمميا قد يكوف مف الصعب التزاـ الدوؿ بيا وتطبيقيا مباشرة، حيث اف   -:
فاقية االولويات في التطبيؽ، وميزت ما بيف لكؿ دولة امكانياتيا وقدراتيا، وبالتالي حددت االت

الحاجات والرغبات، وبالتالي يصبح االلتزاـ ببنود االتفاقية نسبيا" نوعا" ما مع المراقبة التامة مف 
 المجاف المختصة .

 
 (: case study الحماية/ دور االتفاقية في حماية الطفل من العنف )

تياجات األساسية لألطفاؿ وتقديـ المساعدة لتنمية بما أف المجتمع ممتـز بالوفاء باالح     
شخصية الطفؿ ومواىبو وقدراتو، فقد شكمت االتفاقية الدولية لحقوؽ الطفؿ صيغة دولية متفؽ 

 عمييا لتحقيؽ أدنى المستويات الضرورية لضماف الخير الذي يستحقو الطفؿ.
اؿ لو وتعريضو لمعنؼ ىو اىم… اف اي تقصير او استخفاؼ وانقاص في ضروريات الطفؿ   
 ىذا العنؼ الذي قد يكوف جسديًا او جنسيًا او نفسيًا .… 
 وقد ركزت االتفاقية عمى حماية الطفؿ ضمف ثالثة محاور رئيسية ىي : 
                            ( Discrimination)   الحماية مف التمييز  - 

 41-34-8-3المواد :     
 ( Exploitation)    الحماية مف االستغالؿ  -

 51-:4-48-47-46-45-44-43-36-32-31-:2-27-22-21المواد :     
 ( Crisis and Emergencies Situations)  الحماية في األزمات والمواقؼ الطارئة  -

 :4-49-36-33-21المواد :     
 حق الطفل في الحماية : 
بحاجة الى حماية خاصة والتي جميع االطفاؿ، بغض النظر عف اعمارىـ، صفاتيـ الفردية  

 الخ .…العرؽ  -الثقافة  -الجنسية  -يجب اف توفر بغض النظر عف: الجنس 
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الدولة ومؤسساتيا وافرادىا واالطفاؿ انفسيـ تقع عمييـ مسؤولية ممارسة وحماية الحقوؽ ، ومف 
ما كانت عميو المؤسؼ اف نرى انو ال زاؿ ىناؾ الكثير مف االطفاؿ يتعايشوف بحياة ال تختمؼ ع

حياة االطفاؿ قبؿ مئات السنيف ، وال زاؿ االطفاؿ يعانوف مف انتياكات مختمفة جراء الوضع 
االقتصادي واالجتماعي والسياسي الذي يتعايشوف فيو ، وىذا الوضع خمؽ بما يعرؼ األطفاؿ 

 ذوي الظروؼ الصعبة جدًا .
 

 حماية الطفل من العنف :
ض المواد التي تركز مباشرة عمى موضوع حماية الطفؿ مف وردت في االتفاقية الدولية بع

 وتعتبر ىذه المواد ممزمة لمدوؿ المصادقة عمى االتفاقية :…   العنؼ
 27المادة 

ال يجوز اف يجري اي تعرض تعسفي او غير قانوني لمطفؿ في حياتو الخاصة او اسرتو   -2
 او سمعتو .او منزلو او مراسالتو ، وال اي مساس غير قانوني بشرفو 

 لمطفؿ حؽ في أف يحميو القانوف مف مثؿ ىذا التعرض او المساس .  -3
 :2المادة 

تتخذ الدوؿ االطراؼ جميع التدابير التشريعية واالدارية واالجتماعية والتعميمية المالئمة   -2
 لحماية الطفؿ مف كافة اشكاؿ العنؼ او الضرر او االساءة البدنية او العقمية واالىماؿ او
المعاممة المنطوية عمى اىماؿ، واساءة المعاممة او االستغالؿ، بما في ذلؾ االساءة الجنسية، 
وىو في رعاية الوالد )الوالديف( او الوصي القانوني )االوصياء القانونييف( عميو، او اي شخص 

 اخر يتعيد الطفؿ برعايتو .
اجراءات فعالة لوضع برامج ينبغي اف تشمؿ ىذه التدابير الوقائية، حسب االقتضاء،   -3

اجتماعية لتوفير الدعـ الالـز لمطفؿ وألولئؾ الذيف يتعيدوف الطفؿ برعايتيـ ، وكذلؾ لالشكاؿ 
االخرى مف الوقاية، ولتحديد حاالت اساءة معاممة الطفؿ المذكورة حتى االف واالبالغ عنيا 

 خؿ القضاء حسب االقتضاء .واالحالة بشأنيا والتحقيؽ فييا ومعالجتيا ومتابعتيا وكذلؾ لتد
 48المادة 

 تكفؿ الدوؿ االطراؼ :
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)أ( اال يتعرض اي طفؿ لمتعذيب او لغيره مف ضروب المعاممة او العقوبة القاسية او  
وال تفرض عقوبة االعداـ او السجف مدى الحياة بسبب جرائـ يرتكبيا   الالانسانية او الميينة.

 دوف وجود امكانية لالفراج عنيـ . اشخاص تقؿ اعمارىـ عف ثماني عشرة سنة
ويجب اف يجري اعتقاؿ   )ب( اال يحـر اي طفؿ مف حريتو بصورة غير قانونية او تعسفية. 

الطفؿ واحتجازه او سجنو وفقًا لمقانوف وال يجوز ممارستو اال كممجأ اخير وألقصر فترة زمنية 
 مناسبة .

اـ لمكرامة المتأصمة في االنساف، وبطريقة )ج( يعامؿ كؿ طفؿ محروـ مف حريتو بانسانية واحتر  
تراعي احتياجات االشخاص الذيف بمغوا سنة. وبوجو خاص، يفصؿ كؿ طفؿ محروـ مف حريتو 
عف البالغيف، ما لـ يعتبر اف مصمحة الطفؿ الفضمى تقتضي خالؼ ذلؾ، ويكوف لو الحؽ في 

 في الظروؼ االستثنائية .البقاء عمى اتصاؿ مع اسرتو عف طريؽ المراسالت والزيارات اال 
)د( يكوف لكؿ طفؿ محروـ مف حريتو الحؽ في الحصوؿ بسرعة عمى مساعدة قانونية وغيرىا  

مف المساعدة المناسبة، فضاًل عف الحؽ في الطعف في شرعية حرمانو مف الحرية اماـ محكمة 
مف ىذا او سمطة مختصة مستقمة ومحايدة اخرى، وفي اف يجري البت بسرعة في اي اجراء 

 القبيؿ.
 االلتزاـ:

حيث اصبح عدد الدوؿ المصادقة عمى االتفاقية ما يزيد عف مائة وتسعوف دولة، فاف لدى كافة 
وتطبيؽ موادىا بحيث … ىذه الدوؿ التزاـ قانوني وادبي واخالقي، لتنفيذ كافة بنود االتفاقية 

كذلؾ وضع آليات المراقبة  وعمى الدوؿ  تصبح اساسًا لمتعامؿ ومبدءًا تعيش عميو المجتمعات.
 السميمة لضماف حماية االطفاؿ مف شتى اصناؼ العنؼ الذي قد يتعرضوف لو .

كما اعطت االتفاقية كافة مؤسسات منظمة االمـ المتحدة بمراقبة تنفيذ بنود االتفاقية، وتـ      
كما نصت   ربط بعض المساعدات الدولية التي تقدـ لمدوؿ بمدى التزاميا ببنود االتفاقية.

االتفاقية عمى اف تقدـ الدوؿ تقارير متابعة كؿ خمس سنوات عمى اف تحتوي ىذه التقارير عمى 
 ما تـ انجازه وتحقيقو في مجاؿ حقوؽ االطفاؿ .
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وتتضمف ىذه التقارير كذلؾ المعوقات والصعوبات التي تواجو الدوؿ سواء كانت اجرائية او     
يمات اف تقدـ ىذه التقارير مف مصدريف، االوؿ مصدر كما نصت التعم  تنفيذية او مالية.

 حكومي والثاني اىمي ) منظمات غير حكومية ( .
واعطت االتفاقية الحؽ لمدوؿ باف يكوف ليا قوانينيا الخاصة عمى اف تتماشى مع روح     

مى كما اعطت الدوؿ الحؽ في التحفظ ع  االتفاقية الدولية واف ال تتعارض مع بنودىا الرئيسية.
 البنود الغير متالئمة مع الثقافة او الديانة او غيرىا في تمؾ الدوؿ .

 االتفاقية الدولية وثقافة الطفؿ:
ركزت االتفاقية في الكثير مف بنودىا عمى موضوع ثقافة الطفؿ كجزء مف منظومة متكاممة 

النمو  ىدفيا مصمحة الطفؿ الفضمى. ولـ تفصؿ االتفاقية حاجات الطفؿ عف بعضيا واكدت اف
السميـ لمطفؿ يتـ مف خالؿ رعاية متكاممة في المجاالت التعميمية، الصحية، الثقافية، وحتى 

 الحقوؽ المدنية.
 ومن بنود االتفاقية حول ثقافة الطفل :    

 :4المادة 
في جميع االجراءات التي تتعمؽ باالطفاؿ، سواء قامت بيا مؤسسات الرعاية االجتماعية   -2

صة، او المحاكـ او السمطات اإلدارية او الييئات التشريعية، يولي االعتبار العامة او الخا
 لمصالح الطفؿ الفضمى.

 :5المادة 
تتخذ الدوؿ االطراؼ كؿ التدابير التشريعية واالدارية وغيرىا مف التدابير المالئمة العماؿ 

واالجتماعية والثقافية، الحقوؽ المعترؼ بيا في ىذه االتفاقية. وفيما يتعمؽ بالحقوؽ االقتصادية 
، في اطار  تتخذ الدوؿ االطراؼ ىذه التدابير الى اقصى حدود مواردىا المتاحة، وحيثما يمـز

 التعاوف الدولي.
 :23المادة 

تكفؿ الدوؿ االطراؼ في ىذه االتفاقية لمطفؿ القادر عمى تكويف آرائو الخاصة حؽ التعبير   -2
التي تمس الطفؿ، وتولي آراء الطفؿ االعتبار الواجب  عف تمؾ اآلراء بحرية في جميع المسائؿ

 وفقا لسف الطفؿ ونضجو.
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 :24المادة 
يكوف لمطفؿ الحؽ في حرية التعبير، ويشمؿ ىذا الحؽ حرية طمب جميع انواع المعمومات  -2

واالفكار وتمقييا واذاعتيا، دوف اي اعتبار لمحدود، سواء بالقبوؿ او الكتابة او الطباعة او الفف 
 او بأي وسيمة أخرى يختارىا الطفؿ.

 :25المادة 
تحتـر الدوؿ االطراؼ حقوؽ وواجبات الوالديف وكذلؾ، تبعا لمحالة، االوصياء القانونييف   -3

 عميو، في توجيو الطفؿ في ممارسة حقو بطريقة تنسجـ مع قدرات الطفؿ المتطورة.
 :26المادة 

ة تكويف الجمعيات وفي حرية االجتماع تعترؼ الدوؿ األطراؼ بحقوؽ الطفؿ في حري  -2
 السممي.
 :28المادة 

تعترؼ الدوؿ األطراؼ بالوظيفة اليامة التي تؤدييا وسائط اإلعالـ وتضمف إمكانية حصوؿ 
الطفؿ عمى المعمومات والمواد مف شتى المصادر الوطنية والدولية وبخاصة تمؾ التي تستيدؼ 

عنوية وصحتو الجسدية والعقمية. وتحقيقا ليذه الغاية تقـو تعزيز رفاىيتو االجتماعية والروحية والم
 -الدوؿ األطراؼ بما يمي:

تشجيع وسائط االعالـ عمى نشر المعمومات والمواد ذات المنفعة االجتماعية والثقافية لمطفؿ   أ.
 .:3ووفقا لروح المادة 

د مف شتى المصادر تشجيع التعاوف الدولي في انتاج وتبادؿ ونشر ىذه المعمومات والموا  ب.
 الثقافية والوطنية والدولية.

 تشجيع انتاج كتب االطفاؿ ونشرىا.  ج.
تشجيع وسائط االعالـ عمى ايالء عناية خاصة لالحتياجات المغوية لمطفؿ الذي ينتمي الى   د.

 مجموعة مف مجموعات االقميات او الى السكاف االصمييف .
قاية الطفؿ مف المعمومات والمواد التي تضر تشجيع وضع مبادئ توجييية مالئمة لو   ىػ.

 في االعتبار. 29و 24بصالحو، مع وضع احكاـ المادتيف 
 :29المادة 
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تبذؿ الدوؿ االطراؼ قصارى جيدىا لضماف االعتراؼ بالمبدأ القاتؿ اف كال الوالديف يتحمالف 
ياء القانونييف مسؤوليات مشتركة عف تربية الطفؿ ونموه. وتقع عمى عاتؽ الوالديف او االوص

حسب الحالة المسؤولية االولى عف تربية الطفؿ ونموه وتكوف مصالح الطفؿ الفضمى موضوع 
 اىتماميـ االساسي.

في سبيؿ ضماف وتعزيز الحقوؽ المبينة في ىذه االتفاقية عمى الدوؿ االطراؼ في ىذه االتفاقية 
ي االضطالع بمسؤوليات تربية الطفؿ اف تقدـ المساعدة المالئمة لموالديف ولالوصياء القانونيف ف

 وعمييا اف تكفؿ تطوير مؤسسات ومرافؽ وخدمات رعاية االطفاؿ.
تتخذ الدوؿ االطراؼ كؿ التدابير المالئمة لتضمف الطفاؿ الوالديف العامميف حؽ االنتفاع 

 بخدمات ومرافؽ رعاية الطفؿ التي ىـ مؤىموف ليا.
 :34المادة 

مف ىذه  3صة لمطفؿ المعوؽ، توفر المساعدة المقدمة وفقا لمفقرة ادراكا لالحتياجات الخا  -4
المادة مجانا كمما امكف ذلؾ مع مراعاة الموارد المالية لموالديف او غيرىما ممف يقوموف برعاية 
الطفؿ، وينبغي اف تيدؼ الى ضماف امكانية حصوؿ الطفؿ المعوؽ فعال عمى التعميـ والتدريب 

خدمات اعادة التأىيؿ واالعداد لممارسة عمؿ والفرص الترفييية وخدمات الرعاية الصحية و 
وتمقيو ذلؾ بصورة تؤدي الى تحقيؽ االندماج االجتماعي لمطفؿ ونموه الفردي بما في ذلؾ نموه 

 الثقافي والروحي عمى اكمؿ وجو ممكف.
 :39المادة 

لي في االمور المتعمقة تقوـ الدوؿ االطراؼ في ىذه االتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاوف الدو   _4
بالتعميـ، وبخاصة بيدؼ االسياـ في القضاء عمى الجيؿ واالمية في جميع انحاء العالـ وتيسير 
الوصوؿ الى المعرفة العممية والتقنية والى وسائؿ التعميـ الحديثة وتراعى بصفة خاصة 

 احتياجات البمداف النامية في ىذا الصدد.
 ::3المادة 

ذوي الطفؿ وىويتو الثقافية ولغتو وقيمو الخاصة والقيـ الوطنية لمبمد الذي  تنمية احتراـ  /ج-2
 يعيش فيو الطفؿ والبمد الذي نشأ فيو في االصؿ والحضارات المختمفة عف حضارتو.

 :42المادة 
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تعترؼ الدوؿ االطراؼ بحؽ الطفؿ في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة االلعاب وانشطة االستجماـ 
 والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنوف.المناسبة لسنو 

تحتـر الدوؿ األطراؼ وتعزز حؽ الطفؿ في المشاركة في الحياة الثقافية والفنية وتشجع عمى 
 توفير فرص مالئمة ومتساوية لمنشاط الثقافي والفني واالستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ.

 نشر ثقافة حقوؽ الطفؿ:
 -رويج اية اتفاقية تعتمد عمى النقاط التسمسمية التالية:اف المبادئ االساسية لت

 االعالف عف وجود اتفاقية .  أ.
 التعريؼ ببنود ىذه االتفاقية.  ب.
 اعطاء خمفية تاريخية عف االتفاقيات المشابية.  ج.
 التركيز عمى مميزات االتفاقية وما اتت بو مف جديد.  د.
 افات المحمية.ربط ىذه االتفاقية بالقوانيف والثق  ىػ.
 نشر بنود االتفاقية بداية بيف القطاعات المؤثرة واصحاب القرار .  و.
 نشر بنود االتفاقية بيف كافة شرائح المجتمع.  ز.

 ح. المطالبة والضغط لتنفيذ بنود االتفاقية او بعضًا منيا.
 أساليب نشر وترويج حقوؽ الطفؿ:

 المحاضرات والندوات والورشات التدريبية. 
 ناىج المدرسية.الم 
 . الصحؼ/ الومضات والتقارير االخبارية 
 .األغاني واالعماؿ المسرحية 
 التمفزيوف / لقطات تمفزيونية T.V Spots  . 
 .المنشورات االعالنية / البوسترات/ التقاويـ السنوية / البرامج السنوية 
 المحادثة المباشرة Word  Of  Mouth . 

 المصادر الرئيسية :
 اإلعالف العالمي لبقاء الطفؿ وحمايتو ونمائو وخطة العمؿ - األطفاؿ أوال- 

 ممخص اليونيسيؼ / عماف .



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الثالثأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

393 

  كتاب حقوؽ الطفؿ / التطور التاريخي منذ بدايات القرف العشريف لألستاذ
 . 3111بيروت  -غساف خميؿ 

  مقتطفات مف نصوص القرآف الكريـ والحديث الشريؼ والتراث اإلسالمي في
المقاء الوطني لإلعالف عف  -ىيئة العمؿ الوطني لمطفولة مجاؿ حقوؽ الطفؿ/ 

 تشكيؿ االئتالؼ الوطني لمطفولة .
 المحتويات :

 . حقوؽ الطفؿ مف منظور دولي / مقدمة 
 . حقوؽ الطفؿ / التطور التاريخي خالؿ القرف العشريف 
 . اإلسالـ وحقوؽ الطفؿ 
 ( االتفاقية الدولية لحقوؽ الطفؿ CRC.) 
  الحماية / دور( االتفاقية في حماية الطفؿ مف العنؼCase Study.) 
 . االلتزاـ 
 . االتفاقية الدولية وثقافة الطفؿ 
 . نشر ثقافة حقوؽ الطفؿ 
 . أساليب نشر وترويج حقوؽ الطفؿ 
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إف الشريعة اإلسالمية التي تعبر عف ديف متكامؿ، رسمت حقوقا لمطفؿ في إطار خصوصية    
قيا وواجباتيا، ومف ىنا شرع اإلسالـ لمطفؿ حقوقا تنتظـ بيا الطفولة كمرحمة عمرية ليا حقو 

مراحؿ حياتو، فقد حفظ اإلسالـ لمطفؿ حقو في الحياة منذ أف كاف جنينا في بطف أمو، فال يحؽ 
ألحد أف يعتدي عمى حياة ىذا الجنيف، كما ال يجوز قتؿ الطفؿ خيفة الفقر واإلمالؽ، مصداقا 

ياكـ، إف قتميـ كاف خطأ كبيرا{ أما لقولو تعالى }وال تقتموا أوال دكـ خشية إمالؽ، نحف نرزقيـ وا 
إذا كاف الطفؿ يتيما فقد حث اإلسالـ عمى رعايتو والعناية بو وايتائو حقوقو }وآتوا اليتامى 
أمواليـ وال تتبدلوا الخبيث بالطيب، وال تأكموا أمواليـ إلى أموالكـ، إنو كاف حوبا كبيرا{، وفي 

ا اليتيـ فال تقير{، }كال بؿ ال تكرموف اليتيـ{، كما رعى االسالـ حؽ الطفؿ في آيات أخرى }فأم
 النسب حتى ال يضيع ويصبح ىمال، كما في قولو تعالى }ادعوىـ آلبائيـ ىو أقسط عند اهلل{.

ويضيؼ الشيخ فريد الينداوي أف الشريعة اإلسالمية حفظت لمطفؿ أيضا حقوقو الجسدية       
جيدة وجسد معافى، حيث أكد القرآف الكريـ حؽ الطفؿ في الرضاعة، كما في في التمتع بصحة 

قولو تعالى }والوالدات يرضعف أوالدىف حوليف كامميف{، كما رخصت الشريعة لألـ أو المرضع 
 الحؽ في االفطار في رمضاف حفاظا عمى إدرار المبف لطفميا والذي يحصؿ بو نموه.

فؿ فيي تشمؿ حقو في اف يختار لو والده االسـ الحسف أما عف الحقوؽ المعنوية لمط      
المطيؼ، كما قاؿ صمى اهلل عميو وسمـ }إنكـ تدعوف يوـ القيامة بأسمائكـ وأسماء آبائكـ فأحسنوا 
اسماءكـ{ ، كما حفظت لو حؽ العناية بنظافتو في الثوب والبدف فقد أمرت الشريعة اإلسالمية 

عمى العدؿ والمساواة بيف األبناء وعدـ المفاضمة لولد  بختاف المولود وحمؽ رأسو، كما حضت
عمى آخر بالعطاء لئال يزرع الكراىية بينيـ، فيذا رجؿ كاف عند النبي صمى اهلل عميو وسمـ 
فجاء ابف لو فقبمو وأجمسو عمى فخذه، وجاءت ابنة لو فأجمسيا بيف يديو فقاؿ لو النبي }أال 

 سويت بينيما{.
تنفيذ ىذه الحقوؽ المكتسبة لمطفؿ وصيانتيا، فيؤكد الشيخ فريد الينداوي  أما عف مسؤولية       

اف توفير حقوؽ الطفؿ يقع عمى كاىؿ المجتمع الذي يولد فيو الطفؿ وينشأ وينمو، ويشمؿ 
المجتمع األسرة والمدرسة ومؤسسات التنشئة االجتماعية، ولكنو يشير إلى عظـ مسؤولية األب 

في تشكيؿ عقؿ الطفؿ وروحو ونفسو، حيث تنعكس فيو اخالقيـ وقيميـ واالـ واالخوة واالخوات 
االسرية الحسنة وغير الحسنة عمى السواء، اما المدرسة فيي التي يتمقى فييا الطفؿ عمومو 
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                 . (www.startimes.com) األولى ويتشكؿ فييا سموكو االجتماعي مع اآلخريف
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