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  المقدمـة

من األمم  ةیه، وما أصیبت أممِّ نَ ها وقوتها الحقیقیة التي تحفظ كیانها وتُ أمة هم سر بقاؤ  إن األطفال في أي

ت هتمام الدولي بموضوعاصابتها في أطفالها وأجیالها القادمة. وال یخفى على أي باحث مدى االإبأشد من 

هروا بما وضعته هیئة ن بُ یوٕاقامة المؤتمرات تلو المؤتمرات حول الطفل وما له من حقوق، حتى أن الكثیر  ،الطفل

األمم المتحدة من مواثیق واتفاقیات، فأشادوا بها على أنها قمة ما وصل إلیه اإلنسان في مجال حقوق اإلنسان 

لحمایة الطفل  ؛ا قانونیة دولیةعلى أنها وضعت أسسً ت تفاقیات نصَّ السیما أن هذه ا وبخاصة حقوق الطفل، ال

  وأنها دعت إلى تقدیم أقصى قدر له من العنایة والرعایة والحمایة. ،واحترام كرامته

قراءة واعیة ومتأنیة، وتحلیل موادها وبنودها، ومقارنة تلك المواد والبنود ببعضها  تفاقیاتاالإال أنه بقراءة هذه 

ا بین مطالباتها نً ا بیِّ بل وتضاربً  ،ا واضًحاالدولیة األخرى، نلمس تناقضً  تفاقیاتالابل وبغیرها من  ،البعض

  المختلفة.  

الدولیة المعنیة بالطفل من أوجه الرعایة التي ترید أن تكفلها للطفل  تفاقیاتاالما تطالب به  :مثال ذلك

بإعطاء المرأة الحق في إجهاض  یاتتفاقاالالحیاة)، في حین تطالب نفس في  (وبالطبع أولها وأهمها هو حقه

  وذلك في تناقض عجیب في سیاق الوثیقة الواحدة!! ،حملها (غیر المرغوب فیه)

بین ما ا نً بیِّ ا ا من منظور هویتنا الحضاریة وخصوصیتنا العربیة واإلسالمیة، نلمس تعارضً وبدراستها أیضً 

ا للطفل) وبین ما جاءت به الشریعة الوثائق (حقوقً  كثیر من بنودها بما أسمته تلكفي  تفاقیاتاالتنادي به هذه 

  اإلسالمیة من أحكام تتعلق به.

  أهمیة الموضوع: 

  وهو الطفل الذي یشكل مستقبل األمة.  ،تنبع أهمیة الدراسة من المحور األول الذي تدور حوله  

   كتسبت صفة اإللزام للدول الدولیة التي ا تفاقیاتاالكما تزداد األهمیة من خالل تناول المحور الثاني وهو

ا على هذه الدول تغییر قوانینها الداخلیة كي تنسجم مع تلك حیث یصیر لزامً  ؛عت وصدقت علیهاالتي وقَّ 

 االتفاقیات الدولیة، وال تتعارض معها. 

  والتي  ،وهو الخصوصیة الحضاریة لمنطقتنا العربیة اإلسالمیة ،وتتأكد هذه األهمیة بالمحور الثالث للبحث

فلت للطفل من الحقوق ما لم تتطرق إلیه تلك المواثیق، والتي یمكنه أن یتمتع بها إذا ما نهضت األمة من ك

 كبوتها الحضاریة ورجعت إلى المعین الصافي الذي صلح به أولها.

  أسباب اختیار الموضوع: 

  ندوات والمؤتمرات مدى ما یستحوذ علیه موضوع الطفولة من اهتمام دولي، تمثل في عدد ضخم من ال أوًال:
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قلیمیة والمحلیة، وتسلیط األضواء على تلك على كافة المستویات الدولیة، واإلالتي تعقد حول الطفل ورعایته، 

  المؤتمرات وما ینبثق عنها من توصیات تأخذ مسار التنفیذ بعد ذلك على كافة المستویات.

حداهما إ :عام ومواثیق الطفل بوجه خاص بین فئتینالدولیة بوجه  تفاقیاتاال: الجدل الرهیب الدائر حول اثانیً 

ترى أن ما وصلت إلیه األمم المتحدة ووكاالتها المعنیة بالطفولة من مواثیق واتفاقیات هو أسمى ما وصل إلیه 

صورة من صور عولمة الحیاة  تفاقیاتاالاإلنسان في مجال حقوق اإلنسان، وفئة أخرى ترى أن في هذه 

مط الغربي على األسرة والمرأة والطفل بما یحقق الهیمنة الغربیة على كثیر من النظم االجتماعیة وفرض الن

  الداخلیة لكثیر من الدول.

  مشكلة الدراسة:

  في ضوء ما سبق یمكن تحدید مشكلة الدراسة في التساؤل التالي: 

وتفعیلها وتطبیقها على  الدولیة، وتعمل على نشرها تفاقیاتاالتلك التي تتبنى  أي الفئتین أقرب إلى الصواب؟

ا یتهدد الهویة والثقافة األصیلة لمجتمعاتنا، ا داهمً خطرً  تفاقیاتاال هذهكافة المستویات، أم تلك التي ترى في 

  والنابعة باألساس من األدیان السماویة. 

  وینبثق من هذا التساؤل تساؤالت فرعیة أهمها: 

السبب في افتتان الفئة األولى إلى الدرجة التي جعلتها جوانب إیجابیة كانت  تفاقیاتاالهل توجد في تلك  -

  تعتقد أنها أسمى ما وصل إلیه اإلنسان في مجال حقوق الطفل؟

لحقوق الطفل من المنظور الغربي هو الذي خلق هذا الرفض من قبل الفئة  تفاقیاتاالهل كان تناول تلك  -

تي طرحتها تلك االتفاقیات، والتي حكمتها نفس سمات برز ذلك التناول البون الشاسع بین القیم الأالثانیة، حیث 

ا الحضارة الغربیة من فردیة ومادیة ونفعیة وصراعیة، وبین القیم اإلسالمیة األصیلة الى حد التعارض تعارضً 

 ا مع أحكام الشریعة اإلسالمیة.صریحً 

ض مع خصوصیاتنا بمعنى االستفادة من اإلیجابیات وتحاشي ما یتناق ؟هل یمكن الجمع بین الفریقین -

 الحضاریة.

  نوع الدراسة: 

 تفاقیاتاالاقتضت الدراسة التقویمیة التي نحن بصددها أن نستخدم عدة مناهج بحثیة للوصول إلى تقویم 

  الدولیة للطفولة، من هذه المناهج:

  المنهج االستقرائي: :أوالً 

لحكم المنطبق علیها على غیرها من بغرض تعمیم ا ؛الذي یبدأ الباحث من خالله بعدد من المفردات الجزئیة

  ما بداخلها من مواد. أالدولیة الخاصة بالطفولة وجمعها واستقر  تفاقیاتاالحیث قام الباحث بتتبع أهم  ،المفردات
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  المنهج التحلیلي: :اثانیً 

 وذلك بتحلیل بعض ،ا إیاهاواصفً و  وهو الذي یقوم الباحث من خالله بالوقوف عند بعض المفردات محلالً 

  التي تكفلها للطفل. -  الحقیقیة –الدولیة المعنیة بالطفولة للوصول إلى جوانب الرعایة  تفاقیاتاالواد م

  المنهج النقدي: :اثالثً 

ا عند الكشف عن أوجه القصور وهذا ما ظهر جلی�  ،وهو المنهج الذي یرصد الباحث من خالله أوجه النقص

  ي تلك المواثیق.ف -  بالمفهوم الحقیقي - في جوانب حمایة الطفل 

 خطة البحث:

  : وخاتمة فصولوخمسة  وتمهید تتكون الدراسة التى بین أیدینا من مقدمة

  . وتقویمهاتفاقیات الدولیة المعنیة بالطفل اإلیجابیات الواردة باال الفصل األول:

  عناصر الفلسفة الكامنة خلف االتفاقیات الدولیة لحقوق الطفل. :الثانيالفصل 

   .المبادئ الحاكمة لالتفاقیات الدولیة لحقوق الطفل: الثالثالفصل 

  .الدولیة أخطر القضایا التي تتناولها بنود الوثائق :الرابعالفصل 

  .االستراتیجیات المتبعة لعولمة قضایا الطفل :الخامسالفصل 

*********  
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  تمهیـد

لعشرین تین في منتصف القرن ایشك فیه أن الظروف التاریخیة التي شهدها العالم عقب حربین عالم مما ال

فجاءت  ؛وتكفل التعاون بین شعوب المعمورة ،لتحقیق السلم واألمن الدولیین ؛كانت تستوجب نشأة هیئة دولیة

  هیئة األمم المتحدة.

عة في أیدي البعض من أن هذه الهیئة صارت أداة طیِّ  ،إال أن األمر الذي بات یثیر القلق لدى الكثیرین

 Radical)  ٣الرادیكالیات ، واألنثویات٢اإلنجاب والسكان ، وأعداء١مبشري النظام العالمي الجدید

Feminists)  ًوضعواوهو استثمار قضایا المرأة، ف ،الجواد الرابح ا، والذین اتفقت مصالحهم فركبوا جمیع 

 ، بینما في حقیقة األمر الاإنسانی�  امرجعیة قانونیة كونیة جدیدة، بدعوى أن تلك المرجعیة القانونیة تمثل مشتركً 

ا تعكس إال تصورات ثقافیة واحدة، وهي الثقافة الغربیة، والتي وصل الغرب بسببها إلى حافة الهاویة، وبات مهددً 

  بالفناء، حاله في ذلك حال كل األمم التي شاعت فیها الفواحش، فكان مصیرها الدمار والفناء.

صر على أن  یجر ى أن یغرق وحده، ویُ نه یأبأاء تلك اإلباحیة، إال ورغم ما یعانیه الغرب من ویالت، جرَّ 

العالم وراءه، في محاوالت مستمیتة لعولمة تلك اإلباحیة وتقنینها، وذلك عبر مؤتمرات دولیة بات الهدف منها 

لعولمة وتقنین القیم والسلوكیات المجتمعیة الغربیة، وخاصة  اهو: نسج شبكة من القوانین الملزمة دولی� و  اواضحً 

  رة.فیما یتعلق باألس

 Conventionاتفاقیة حقوق الطفل  ..وفي مجال الطفل، فإن أبرز االتفاقیات التى  أصدرتها األمم المتحدة

of the Rights of the Child-CRC) م، وهي اتفاقیة دولیة ملزمة، وبعد ثالثة عشر عاًما، ١٩٨٩) عام

قة آلیات وسیاسات كوثی (A World Fit For Childen WFFC) صدرت وثیقة عالم جدیر باألطفال

  .CRCاتفاقیة حقوق الطفل  لتفعیل وتطبیق

                                      
الحلقة األخیرة من حلقات  - في زعمهم - والتي تبدو في الخطاب السیاسي الغربي ما أسموه بنهایة التاریخ، أي أن قیم الغرب وأفكاره ومناهجه أصبحت -١

الجتماعیة غیر الغربیة، ماعلیها إال االمتثال لهذه المناهج الغربیة، وفي ضوء هذا تولد (صراع وأن األنظمة السیاسیة والثقافیة واالقتصادیة وا ،التاریخ البشري

  أي صراع الغرب الدیمقراطي ضد اإلسالم الذي یمثل الخطر األساسي على النظام العالمي. ،الحضارات)

  انظر: 

  .١٩٩٣كز األهرام للترجمة والنشر ، القاهرة *فرانسیس فوكویاما، نهایة التاریخ وخاتم البشر، ترجمة حسن أحمد أمین، مر 

 .١٩٩٨*صموئیل هینتجتون، صراع الحضارات، ترجمة طلعت الشایب، القاهرة، 

 في% ٧٥بعد أن كانت هذه النسبة  ٢٠١٠% من سكان العالم عام ٨١والذي من المتوقع أن یصبح  ،التزاید السكاني الهائل لسكان العالم الثالث -٢

: المثني أمین الكردستاني، تحریر المرأة من المساواة  انظر العشرین، وال یخفى أن العالم اإلسالمي یشكل مساحة كبیرة من العالم الثالث. الستینات من القرن

  .٢٠٠٤إلى الجندر، دا القلم، الكویت، 

وتغییر بنى  ،یارات، تسعى للتغییر االجتماعى والثقافي: هى"حركة فكریة سیاسیة اجتماعیة متعددة األفكار والتFeminism Radicalاألنثویة الرادیكالیة  -٣

كهدف استراتیجي، وتختلف نظریاتها وأهدافها وتحلیالتها تبًعا للمنطلقات  (Genders)العالقات بین الجنسین وصوًال إلى المساواة المطلقة بین األنواع 

المثنى أمین الكردستانى، حركات تحریر المرأة من المساواة إلى الجندر، دار القلم  المعرفیة التى تتبناها". لمزید من التفاصیل حول فكر هذه الحركة انظر:

 .٢٠٠٤،القاهرة، 
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ومن ثم أصدروا لها مجموعة من  –وٕاذا كانت قضایا المرأة هي السهم الذي ُیصوَّب الختراق المجتمعات 

فإن الطفل هو رأس هذا السهم، مع مالحظة أن نفس  –هو شاذ عن الفطرة  االتفاقیات التي تزخر بكل ما

المطروحة في اتفاقیات المرأة، هي ذاتها المطروحة في اتفاقیات الطفل، وذلك لتغلغل األجندة النسویة 

لمراقبة الدول في تطبیق  ؛في كافة األجهزة والوكاالت الدولیة التي أنشأتها األمم المتحدة  Feministsاألنثویات

على الطفل، فجاءت جلستها  االتي ركزت حدیثً  ١تلك االتفاقیات، ومنها على سبیل الخصوص لجنة مركز المرأة

شكال العنف والتمییز ضد الطفلة األنثى"، أ) بعنوان: "القضاء على كافة ٢٠٠٧الحادیة والخمسین (مارس 

  ویرجع التركیز على الطفل في اآلونة األخیرة إلى:

و(الرجل  ،٢تنشده الحركات األنثویة والتي تهدف إلى إیجاد (المرأة الجدیدة) ألنه السبیل لتكوین ما أوًال:

فیشب منذ صغره على التساوي التام  ،وهذا لن یتم إال بإرضاع الطفل تلك القیم مع لعبه وأكله وشربه ٣الجدید)

بین الذكر واألنثى، وٕالغاء كافة الفوارق بینهما، واإلیمان بأن كل األدوار یمكن أن یتقاسمها كل من الذكر 

  واألنثى، أو حتى یتبادالنها.

ة في هذا الشأن ستكون ضعیفة، خاصة إذا ما تم تقنین القیم المستهدف تنشئته علیها تحت أن المقاوم :ثانیاً 

دعاوى إنسانیة من قبیل الشفقة باألطفال، والعمل على سعادتهم وحمایتهم فمن الذي یستطیع أن یرفض ما یحقق 

  !! ٤الرفاهة لألطفال

بالعدید من المفاهیم والمصطلحات النابعة من ، حافلة االتفاقیات الدولیةتفاقیة حقوق الطفل وغیرها من او 

ا إال من خالل البیئة األصلیة التي أفرزتها، وهو ما یعرف ا صحیحً الثقافة الغربیة، والتي ال یمكن فهمها فهمً 

  وهو مایحتم ضرورة أخذ مایلي في االعتبار:(بجغرافیة المصطلح)، 

  :ضرورة تحدید المفاهیم (تحریر المصطلح) :أوالً 

ا من تحدید اء، بل یمكن رؤیة أكثر من مستوى لتناول المفهوم بدءً كتلة صمَّ باعتبارها  ننظر للمفاهیم یجب أال

البحث في الوضعیة  ثم ،لى أي تصنیف ینتمي "نسب المفهوم"، أي جذوره اللغویة ونشأته واستخدامهإ و  ،المفهوم

 ، وصوالً ة الناقلةیته المعرفیة أو في البنیة المعرف"ما آل إلیه المفهوم من تعامل" سواء في بنی يأ ،الراهنة للمفهوم

                                      
في كافة هي جهاز معاون للمجلس االقتصادي واالجتماعي، وتختص بإعداد التقاریر وتقدیم توصیات خاصة بتحقیق المساواة التامة بین الرجل والمرأة  -١

مع تقییم ما تم إنجازه للمرأة على المستوى الوطني واإلقلیمي  ،ورصد تنفیذ التدابیر الالزمة لتحقیق تقدم ،رامج واالتفاقیات الدولیةالمیادین، ومن ثم إعداد الب

  .١٣٣،  ص١٩٩٨عصام محمد أحمد الزناتي، حمایة حقوق اإلنسان في إطار األمم المتحدة، دار النهضة لعربیة ،  انظر: والعالمي.

وهذه  ،١٨٦٨تأثًرا بفكرة (فتاة العصر) المتمردة التي ابتدعها "الیزالین لینتون" سنة  ١٨٩٤ذا المصطلح هي الروائیة "سارة جراند" سنة أول من أطلق ه -٢

عجم النقدي ص الم انظر: (المرأة الجدیدة) تتطلع إلى التخلص من حیاة البیت التقلیدیة بأدوارها النمطیة من زواج وأمومة دون الخضوع (للهیمنة الذكوریة).

 ،رجل إلذالل المرأة. وهذا لن یتم إال من خالل استقواء المرأة اقتصادی�ا وسیاسی�ا، واالستغناء جنسی�ا عن الرجل (عن طریق السحاق)، فالجنس یستغله ال٤٢٦

مجموعة  :لتصورات حول هذه المرأة الجدیدة انظرفضًال عن المخاطر المترتبة علیه بالنسبة لصحة المرأة (وفًقا للفكر األنثوي). لمزید من التفاصیل عن ا

 إصدرات مركز دراسات المرأة الجدیدة، نولة درویش.

ألعباء المنزلیة وهو الرجل الذي یتأثر بالفكر النسوي ومن ثم یمنح األیدویولوجیة النسویة تأییًدا ضمنی�ا على األقل، فنجده یتعاون في إعادة توزیع ا -٣

  . بحیث یقبل اقتسامها مع المرأة أو تبادلها إن لزم األمر.٤٢٥المعجم النقدي ص انظر: .وواجبات رعایة األطفال

  وهو االدعاء الذي یتم تحته تمریر أجندة تمكین الفتاة (الطفلة األنثى) المستمدة من أجندة تمكین المرأة. -٤
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بمالحظة مآل المفهوم وتطوره خارج  اختامً بناء موقف واٍع من المفهوم؛ أي تتم عملیات "المراجعة" و"النقد"، إلى 

 وتقدیر المصلحة في تبني مفهوم معین أو ربما رفضه، أو التحفظ علیه أو ،اإلطار المتوقع الذي كان عند النشأة

فإنها فضًال عن أنها تشكل "عقل األمة"، فإنها داخلة في  ؛على جوانبه، فهذه عملیات معقدة یجب حسابها بدقة

  .١صمیم "هویتها واختصاصها"

فالمتأمل لتراثنا الفكري یالحظ مدى أهمیة ضبط الكلمات واأللفاظ وال سیما، ما  ،ا من القولولیس هذا بدعً 

والنهي عن  ،لحرص التام على إلزام المسلمین بمصطلحات وألفاظ بعینهاارتبط منها بموقف فكري، لدرجة ا

البقرة: [) ال تـَُقوُلوا رَاِعَنا وُقوُلوا انُظْرنَاالحیدة عنها أو تسمیتها بغیر مسمیاتها ولو كان التقارب بین اللفظین شدید (

١٠٤[  

  الحذر عند  نقل المفاهیم: :اثانی� 

ة استنباتها في بیئة حضاریة مغایرة ال یؤتي نفس الثمار التي أتتها في بیئتها فنقل المفاهیم من بیئة ما، وٕاعاد

ا وهو ما أطلق علیه المفكر اإلیراني الشهیر (علي شریعتي): "جغرافیة الكالم"، بمعنى أنه ال یجوز مطلقً  ،األولى

حیث  ؛المصطلح ا لبیئةمحاولة فهم مصطلحات صادرة عن بیئة معینة من منظور بیئة أخرى مخالفة تمامً 

  ا عن المعنى الحقیقي لذلك المصطلح.ا تمامً سیكون المنتج بعیدً 

  المعیاریة: -اثالثً 

جتماعیة " تُفهم وتُفسَّر به الظواهر االاقیاسی�  االمصطلحات والمفاهیم القادمة من بیئتها األولى تصیر "معیارً 

  جة قربها منه.في البیئة الثانیة، وُیحكم به على مدى نجاحها أو إخفاقها بدر 

  إنزواء المفاهیم األصلیة: :ارابعً 

، تنشًأ مشكلة في غایة الخطورة، وهي إنزواء اومعیارً  اأثناء جلب المفاهیم من بیئة مغایرة، واعتبارها َحَكمً 

وبقدر ما تتم عملیة اإلحالل والتبدیل هذه بقدر ما یتم تجاهل مفاهیم البیئة  .المفاهیم األصیلة للبیئة الثانیة

  لثانیة.ا

بعض القواعد الداللیة التي تحكم التعامل الصحیح والدقیق مع المفاهیم  ولهذا بات من الضروري اتباع

  الوافدة، ویأتي في مقدمتها ما یلي:

معرفة المعنى اللغوي والمعنى االصطالحي لأللفاظ التي تعبر عن المفاهیم، وال تساعد معرفة هذه  - ١

المتنوعة للمفهوم في حالة التعامل العادي الذي یبغي البحث عن الحقیقة المعاني في الكشف عن الدالالت 

التي قد یتعرض لها المفهوم  ،فحسب، وٕانما تساعد أیًضا في الكشف عن عملیات التلبیس والتحریف الداللي

  موضوع البحث.

                                      
 ،2003-٧-١ ،، المفاهیم: مفاتیح الفهم ومرایا الحضارةسیف الدین عبد الفتاح -١

 http://mdarik.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=Zone-Arabic-darik/MDAsection&hSection=MDASC  
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ه ألول مرة، معرفة السیرة الداللیة للمفهوم، والتمییز بین الدالالت األصلیة التي تجلب عند وضع -٢

  والدالالت التاریخیة التي اكتسبها عبر تطوره.

  تحلیل البنیة الداللیة للمفاهیم والتمییز بین العناصر األساسیة والعناصر الفرعیة في هذه البنیة. -٣

یجب على المترجم معرفة الدالالت األصلیة والتاریخیة للمفهوم  -  عند نقلها -  في حالة ترجمة المفاهیم -٤

نقله إلى اللغة العربیة، كما یجب أیًضا أن یكون على وعي بأصول العربیة حتى یختار مقابًال دقیًقا الذي ی

للمفهوم األجنبي، وفي حالة االفتقار إلى أي شرط من هذین الشرطین یحدث الخطأ الداللي في الترجمة، ناهیك 

صائص اللغویة والثقافیة، أما إذا كان نتیجة الختالف الخ -  ال محالة -عن الالتحدید في الترجمة الذي یحدث 

المترجم یفي بهذین الشرطین تمام الوفاء بید أنه یحرف الترجمة عن عمد فذلك شأن آخر، ویجب على أصحاب 

  الفكر إظهار هذا التحریف الداللي والتنبیه علیه.

لمفاهیم، أي عدم االعتراف بالخصوصیة الحضاریة والسمات اللغویة والمنطقیة للغة التي تصاغ فیها ا -٥

  .١إمكان الفصل بین المفهوم ولغته األلسنیة والثقافیة/الحضاریة

فقد أوردت اتفاقیات الطفل العالمیة  ،تفاقیات الدولیةالتوقیع على اال عند وقد ظهر بجالء خطورة هذا األمر

تناسب البیئة التي  وٕان كانت -  كما سیتضح لنا فیما بعد –ا من المفاهیم والمصطلحات المحوریة، والتي عددً 

 ٢والجندر (Discrimination) التمییز :أفرزتها، فلیس بالضرورة أن تناسب غیرها من البیئات، مثل

(Gender)  ضد المرأة والعنفViolence Against Women) ( والصحة اإلنجابیة(Reproductive 

Health) ،لتطبیقیة اإلقلیمیة والمحلیة لكل الدول ومع ذلك فقد تم التأكید علیها باستفاضة في البرامج ا... إلخ

  الموقعة علیها.

*********  

                                      
  المرجع السابق. - ١

ألسلوب  ومراعاة ،) موضًعا٥١في ( ١٩٩٤وهو مصطلح مضلل. وقد ظهر ألول مرة في وثیقة مؤتمر القاهرة للسكان یترجم خطأ بالنوع االجتماعى،  -٢

، حیث تكرر مصطلح الجندر ١٩٩٥األمم المتحدة في التهیئة والتدرج في فرض المفهوم، ظهر المصطلح مرة ثانیة ولكن بشكل أوضح في وثیقة بكین 

ت مركبة تعرِّفه منظمة الصحة العالمیة على أنه: "المصطلح الذي یفید استعماله وصف الخصائص التي یحملها الرجل والمرأة كصفاو  .) مرة٢٣٣(

سي الذي یمارس. اجتماعیة، ال عالقة بها باالختالفات العضویة"، بمعنى أن التكوین البیولوجي سواء للذكر أو لألنثى لیس له عالقة باختیار النشاط الجن

وفي األعم  فسه كذكر أو أنثى،): "أن الهویة الجندریة هي شعور اإلنسان بنGender Identityوتعرف الموسوعة البریطانیة ما یسمى بالهویة الجندریة (

ه األغلب فإن الهویة الجندریة والخصائص العضویة تكون على اتفاق (أو تكون واحدة)، ولكن هناك حاالت ال یرتبط فیها شعور اإلنسان بخصائص

 لنوع االجتماعي إلى األدوار والمسئولیات التيیشیر ا: "وتحدده هیئة الیونسكو بقولهاالعضویة، وال یكون هناك توافق بین الصفات العضویة وهویته الجندریة. 

 ،هذه األدوار والتطلعات بواسطة التعلم، وهي عرضة للتغیر مع الوقت یتم اكتساب . والتي نشأت في عائالتنا ومجتمعاتنا وثقافاتنا. ،یتوالها الرجال والنساء

تطبیقه على التحلیل االجتماعي، فإنه یكشف  النوع االجتماعي حیوی�ا؛ ألنه في حال ثقافة إلى أخرى وداخل الثقافة الواحدة. ویبقى مفهوم كما أنها تختلف من

للتغییر أو اإللغاء. فهي لیست  النساء (أو سیطرة الرجال) في المجتمع. وبالتالي تكون هذه التبعیة بحد ذاتها عرضة األسلوب الذي یتم بموجبه تأسیس تبعیة

  http://www.uis.unesco.org ،٢٠٠٣ ،اإلطار إلدماج النوع االجتماعي، الوثیقة ،الیونسكو انظر: ألبد".محتمة قضاًءا وقدًرا وال مثبتة إلى ا
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  الفصل األول

  وتقویمها تفاقیات الدولیة المعنیة بالطفلاإلیجابیات الواردة باال  

  :الرعایة األولیة للطفل - ١

ه في االسم، ا حین التفتت إلى رعایة الطفل واالهتمام به حینما كفلت حقتفاقیات الدولیة صنعً أحسنت اال

  ، والرضاعة وحین أولت بدء وجود الطفل اهتمامها ورعایتها.ةوالجنسی والنسب،

فقد ورد في المادة  ،تفاقیات الدولیة على وجوب أن یكون للطفل اسم یختص به ویمیزه عن غیرهنصت اال

  ."سمویكون له الحق منذ والدته في ا ،ایسجل الطفل بعد والدته فورً "السابعة من االتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل 

فقد وردت المادة ا، وثبتت نسبه إلیهما، رفلما عُ االدولیة بحق الطفل في النسب لوالدیه ط تفاقیاتقرت االأكما 

ا، ویكون له الحق منذ والدته في اسم، یسجل الطفل بعد والدته فورً ") ١السابعة من اتفاقیة حقوق الطفل بند (

  .١)"في معرفة والدیه وتلقي رعایتهما نمكاقدر اال، ویكون له الحق ةوالحق في اكتساب جنسی

   :الرعایة الصحیة للطفل - ٢

وحث القائمین على شئونه  ،ا مستقلة للعنایة بصحة الطفلكاملة وموادً  تفاقیات الدولیة فصوالً أفردت اال

لجانب باالهتمام بهذا الجانب، ففي االتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل تكفلت المادة الرابعة والعشرون منها برعایة ا

  كما یلي: الصحي للطفل

وبحقه في مرافق  ،تعترف الدول األطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي یمكن بلوغه -١"

لتضمن أال یحرم أي طفل من  ؛وتبذل الدول األطراف قصارى جهدها ،عادة التأهیل الصحيإ عالج األمراض و 

  حقه في الحصول على خدمات الرعایة الصحیة هذه.

  وتتخذ بوجه خاص التدابیر المناسبة من أجل:  ،ابع الدول األطراف إعمال هذا الحق كامالً تت -٢

  خفض وفیات الرضع واألطفال. -أ

كفالة توفیر المساعدة الطبیة والرعایة الصحیة الالزمتین لجمیع األطفال مع التشدید على تطویر الرعایة  -ب

وعن طریق توفیر األغذیة  ،كنولوجیا المتاحة بسهولة ماتطبیق الت :منها ،الصحیة األولیة عن طریق أمور

  الكافیة، ومیاه الشرب النقیة.

  كفالة الرعایة الصحیة المناسبة لألمهات قبل الوالدة وبعدها. - ج

                                      
دیه األصلیین أم رغما نالحظ هنا أن المیثاق الدولي أجاز أن ینتسب الطفل إلى غیر والدیه سواء أعرف له والدان أم ال، وسواء أكان ذلك برغبة وال -١

  عنهما.
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وال سیما الوالدین والطفل بالمعلومات األساسیة المتعلقة بصحة  ،كفالة تزوید جمیع قطاعات المجتمع -د

وحصول  ،الرضاعة الطبیعیة ومبادئ حفظ الصحة واإلصحاح والبیئي والوقایة من الحوادث ومزایا الطفل وتغذیته

  .هذه القطاعات على تعلیم في هذه المجاالت ومساعدتها في االستفادة من هذه المعلومات.

  األسرة.تطویر الرعایة الصحیة الوقائیة واإلرشادیة المقدمة للوالدین والتعلیم والخدمات المتعلقة بتنظیم  - هـ

بغیة إلغاء الممارسات التقلیدیة التي تضر بصحة  ؛تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر الفعالة والمالئمة -٣

  األطفال.

من أجل التوصل بشكل تدریجي إلى اإلعمال  ؛تتعهد الدول األطراف بتعزیز وتشجیع التعاون الدولي -٤

  ١الكامل للحق المعترف به في هذه المادة.

  :لتعلیمیة والتثقیفیة للطفلالرعایة ا - ٣

ا من اإلیجابیات التي تحث على تفاقیات الدولیة كثیرً تضمنت الرعایة التعلیمیة والتثقیفیة للطفل من خالل اال

االهتمام بالتعلیم بجمیع أنواعه، وفي جمیع المراحل العمریة للطفل ومحاولة االرتقاء به وتطویره بما یخدم 

  م.اإلنسان ویدفع بها إلى التقد

األولى تحث الدول على االهتمام  ،مادتان متتالیتان ١٩٨٩نجد في االتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل سنة 

  :حیث نصت المادة التاسعة والعشرون على ؛بالتعلیم والثانیة تبین الهدف من تعلیم الطفل

ا، وعلى لحق تدریجی� ا لإلعمال الكامل لهذا اتعترف الدول األطراف بحق الطفل في التعلیم، وتحقیقً  -١" 

  أساس تكافؤ الفرص تقوم بوجه خاص بما یلي: 

  ا للجمیع. ا مجانً ا ومتاحً جعل التعلیم االبتدائي إلزامی�  - 

تشجیع تطویر شتى أشكال التعلیم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفیرها وٕاتاحتها لجمیع األطفال،  - 

 التعلیم وتقدیم المساعدة المالیة عند الحاجة إلیها. واتخاذ التدابیر المناسبة مثل إدخال مجانیة

 جعل التعلیم العالي بشتى الوسائل المناسبة متاًحا للجمیع على أساس القدرات. - 

 جعل المعلومات والمبادئ اإلرشادیة التربویة والمهنیة متوفرة لجمیع األطفال وفي متناولهم. - 

 المدارس والتقلیل من معدالت ترك الدراسة.تخاذ التدابیر لتشجیع الحضور المنتظم في ا - 

تتخذ الدول األطراف كافة التدابیر المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو یتمشى مع كرامة  - 

  الطفل اإلنسانیة، ویتوافق مع هذه االتفاقیة.

                                      
، ١٧٤، ص ١٩٩٧اتفاقیة حقوق الطفل، منهاج العمل الوطني لتنفیذ اإلعالن العالمي حول بقاء الطفل وحمایته ونمائه خالل عقد التسعینیات، دمشق،  - ١

١٧٥.  
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ر المتعلقة بالتعلیم تقوم الدول األطراف في هذه االتفاقیة بتعزیز وتشجیع التعاون الدولي في األمو  -٢

م في القضاء على الجهل واألمیة في جمیع أنحاء العالم، وتیسیر الوصول إلى المعرفة اوبخاصة بهدف اإلسه

 العلمیة والتقنیة، وفي وسائل التعلیم الحدیثة، وتراعى بصفة خاصة احتیاجات البلدان النانمیة في هذا الصدد.

عن التعلیم، اشتمل على ثالث مواد تحتها بنود  مطوالً  ت فصالً وثیقة (عالم جدیر باألطفال) فقد تضمن -٣

وحث الدول على توفیر التعلیم لألطفال بدون مقابل مادي، وتدفعهم للقضاء على  ،كثیرة تبین أهمیة التعلیم

 ظاهرة التسرب من الدراسة، وتلزمهم بإتاحة التعلیم للفتیات كالفتیان، وتشجیع على إیالء اهتمام خاص بتعلیم

  األطفال المعاقین. 

ا وهي وثیقة "القضاء على كافة أشكال التمییز ضد الطفلة األنثى" في المادة وآخر الوثائق الدولیة صدورً 

14.2.a بتدائي والثانوي بأقرب وقت "طالبت الوثیقة بتكثیف جهود الحكومات للوصول للمستهدف في التعلیم اال

  ١" ٢٠١٥ممكن وفي كل مراحل التعلیم بحلول عام 

  :حریة التعبیر والمشاركة وٕابداء الرأي - ٤

  بداء الرأي.المشاركة واإلیجابیة والتفاعل وإ لن تكون هناك قیمة لحیاة الطفل إن لم یربي على 

إال أنها أفرطت في منحه للطفل فوقعت في  ،وهو حرص جید ،تفاقیات الدولیةوهذا المعنى حرصت علیه اال

وسوف نوضح هذا  ،اوزها الحد إلى ما فیه ضرر على الطفل والمجتمعنفالت الحریة وتجاوهي  ،سلبیة خطیرة

أما اآلن فسوف نعرض  ،االتفاقیات الدولیةعند تقویم الرعایة التعلیمیة والتثقیفیة المقدمة للطفل من خالل 

ة إبداء التي توضح االهتمام الملحوظ الذي تبدیه الهیئة الدولیة لألطفال فیما یتعلق بحری تفاقیاتنصوص هذه اال

  الرأي وحریة التعبیر والمشاركة.

تكفل الدول األطراف في هذه االتفاقیة للطفل  - ١"في المادة الثانیة عشرة من اتفاقیة حقوق الطفل ونصها : 

وتولى  ،القادر على تكوین آرائه الخاصة حق التعبیر عن تلك اآلراء بحریة في جمیع المسائل التي تمس الطفل

  ."ا لسن الطفل ونضجهالواجب وفقً  آراء الطفل االعتبار

تعترف الدول األطراف بحقوق الطفل في  -١"في المادة الخامسة عشرة من نفس االتفاقیة السابقة ونصها: 

 حریة تكوین الجمعیات، وفي حریة االجتماع السلمي.

یها الضرورة في ا للقانون والتي تقتضال یجوز ممارسة هذه الحقوق بأیة قیودة غیر القیود المفروضة طبقً  - 

مجتمع دیمقراطي لصیانة األمن الوطني أو السالمة العامة أو النظام العام، أو لحمایة الصحة العامة، أو اآلداب 

 ."العامة، أو لحمایة حقوق الغیر وحریاتهم

                                      
١ - http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/51sess.htm 
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سابعة وما ورد في المبادئ واألهداف للوثیقة األخیرة للطفل (عالم جدیر باألطفال) المبدأ التاسع من المادة ال

األطفال والمراهقون مواطنون أذكیاء قادرون على المساعدة  .اإلنصات إلى األطفال وكفالة مشاركتهم"ونصه : 

في بناء مستقبل أفضل للجمیع، ویجب علینا أن نحترم حقهم في التعبیر عن أنفسهم، وفي المشاركة في كل 

 ."المسائل التي تمسهم حسب أعمارهم، ومدى نضجهم

  بیات الواردة في المواثیق الدولیة:اإلیجا تقویم

  :الرعایة األولیة للطفل تقویم -١

ومع هذا ال نجد أي ذكر لألمومة في المواثیق الدولیة المعنیة  ،تعتبر األم أعظم األشخاص أثًرا في الطفل

 لحقوق ١٩٢٤حیث لم یرد أي ذكر لألمومة في إعالن جنیف سنة  –محل الدراسة  –بالطفل السابقة للمواثیق 

  م.١٩٥٩الطفل، وكذلك في إعالن الطفل عام 

سوى بند صغیر  ،فلم توجد أي مواد تنص على مكانة األم ورعایتها ،١٩٨٩في اتفاقیة حقوق الطفل سنة  أما

كفالة الرعایة الصحیة  : "ا من بنود المادة الرابعة والعشرین من االتفاقیة ونصهفیما ال یتعدى سطًرا واحدً 

وهذا البند كما هو واضح من صیاغته ینص صراحة على رعایة األم في ، "الوالدة وبعدها المناسبة لألمهات قبل

  وهي حملها ووالدتها حتى دون الدخول في تفصیل هذه الرعایة وما یلزم لتحقیقها. ،حالة واحدة فقط

وتسوى بین  ،ةكما نالحظ أن المواثیق الدولیة المعنیة بالطفل تبیح التبني كرعایة بدیلة عن الرعایة األسری

نها تفرد له مادة مستقلة وكأنها إنظام التبني وغیره من األنظمة األخرى للرعایة البدیلة عن الرعایة األسریة، بل 

  فقد ورد في المادة العشرین من اتفاقیة حقوق الطفل ما یلي: تفضله على غیره من أوجه الرعایة،  بذلك

ا على مصالحه یئته العائلیة، أو الذي ال یسمح له حفاظً للطفل المحروم بصفة مؤقته أو دائمة من ب -١"

  الفضلى بالبقاء في تلك البیئة الحق في حمایة ومساحة خاصتین توفرهما الدولة.

  تضمن الدول األطراف وفًقا لقوانینها الوطنیة رعایة بدیلة لمثل هذا الطفل. -٢

أو التبني، أو عند الضرورة اإلقامة في  یمكن أن تشمل هذه الرعایة جملة أمور: الحضانة أو الكفالة -٣

  ١.مؤسسات مناسبة لرعایة األطفال"

ا وذلك بالحاقهم بأسرة جدیدة إلحاقً  ؛والمبرر الظاهري من هذا التبني هو تقدیم الرعایة الكاملة لهؤالء األطفال

  ا كاألوالد األصلیین.تامً 

                                      
المادتان الوحیدتان اللتان تحفظت علیهما مصر من  :وهما ،هاتان المادتان المتعلقتان بالتبني من أكثر المواد التي تحفظت علیها بعض الدول اإلسالمیة - ١

  االتفاقیة.
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الحضاریة حیث لم تكتف هذه المواثیق  بین المواثیق الدولیة وخصوصیاتنا اصارخً  اوهنا نلمس تناقضً 

١باالعتراف بوجود أشكال متعددة لألسرة
ن أشكال الرعایة األخرى كرعایة المجتمع مبل أنها ساوت األسرة بغیرها  

   .أو الدولة من خالل المحاضن، أو المالجئ أو مؤسسات رعایة األطفال

  :تقویم الرعایة الصحیة للطفل -٢

فما نادت به هذه المواثیق من تقدیم  ،ت أهم حق للطفل وهو حقه في الحیاةنالحظ أن هذه المواثیق أغفل

مع حق  اصارخً  اخدمات الصحة اإلنجابیة لألطفال بتسهیل وسائل منع الحمل وٕاباحة اإلجهاض یحوي تناقضً 

ى وتجاهل المشاكل الصحیة األخر  ،فقط يعن التركیز الصارخ على هذا الجانب الصح فضالً  ،الطفل في الحیاة

  .يأو تهمیشها على أحسن تقدیر لصالح الجانب الجنس

الحكومات والشعوب دون  هاوتتعمد الوثائق الدولیة استخدام مصطلحات تحمل أكثر من معنى كي تتقبل

هذه ي لیتم التعرف على المعنى الحقیقالواردة من الوفود التحفظات والبیانات التفسیریة بقراءة  غضاضة، ولكن

البیان المكتوب التالي الوارد من ممثلة الكیان الصهیونى بشأن إعالن ومنهاج عمل  لكمثال ذ ،المصطلحات

  بیجین:

"إن إسرائیل كانت تفضل أن ترد إشارة صریحة إلى الحواجز المعینة التي تواجهها النساء بسبب توجههن 

بحقوق اإلنسان التابعة  الجنسي. غیر أننا على ضوء التفسیر الذي قدمته عدة جهات، من بینها اللجنة المعنیة

  ٢لألمم المتحدة، "األوضاع األخرى"، تفسر عبارة "األوضاع األخرى" على أنها تشمل التوجه الجنسي."

 ،ممثلة األرجنتین :وفود مثل خالل وفى المقابل كانت هناك مواقف مشرفة ووضحت معنى المصطلحات من

یسجل أن  وفد مصرن إ" :تحفظه التالى وفد مصر وردوقد أ ،إیران ،الكرسي الرسولي ،الجمهوریة الدومینیكیة

فهمه للنصوص الواردة في منهاج عمل المؤتمر العالمي الرابع بالمرأة حول العالقات الجنسیة واإلنجابیة ینصرف 

  ٣."إلى أن هذه العالقات تتم في إطار رابطة الزوجیة 

ة شهر المرأمناقشتها من خالل لجنة مركز  في الوثیقة التي تمت یتضح التركیز الشدید على الجانب الجنسىو 

) ١٤. ٤ورد في المادة  (أ.مثلما تحت عنوان "إلغاء كافة أشكال التمییز ضد الطفله األنثى"  ٢٠٠٧عام فبرایر 

"ضرورة اهتمام خاص باالحتیاجات الخاصة للمراهقین، ومن ضمنها رفع الوعي حول مشاكل الصحة اإلنجابیة 

، وتأمین رعایة ذا من األمور األساسیة لصحة الفتیاتنها وبین مشاكل التغذیة واعتبار هوالجنسیة، والمساواة بی

  ما قبل الحمل وبعد الحمل بشكل كافي.

                                      
والذي جاء بعنوان  ،الفصل الخامس ،١٩٩٤تمر الدولي للسكان والتنمیة المنعقد بالقاهرة عام وثیقة المؤ  :لمزید من التفاصیل حول هذه النقطة انظر - ١

  "األسرة وأدوارها وحقوقها وتكوینها وهیكلها مبحث كامل عنوانه تنوع هیكل األسرة وتكوینها".

 .١٩٣ص مكتب األمم المتحدة،، ١٩٩٥سبتمبر  ١٥-٤بیجین  بالمرأة، يالرابع المعن ياألمم المتحدة ، تقریر المؤتمر العالم ٢-

 المرجع السابق. ٣-
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ومن  ،وكذلك استشارات تتسم بالسریة للفتیات والصبیة ،ضمان الوصول وٕاتاحة معلومات وتعلیم متكاملة  - 

ت عن العالقات بین البشر والصحة الجنسیة واإلنجابیة بحیث تحتوي على معلوما ،ضمنها المناهج الدراسیة

  ."ومن ضمنها اإلیدز وكیفیة الوقایة من الحمل المبكر ،واألمراض التناسلیة

"ضمان أن كل السیاسات والبرامج الموجهة للوقایة وعالج والعنایة والدعم لمرضى  )١٤. ٥المادة  (أ.وفى 

األنثى المعرضة للمرض أو المصابة، أو المتأثر به ومن ضمنها  ا ودعًما للطفلةا خاصً اإلیدز تولى اهتمامً 

  .الفتیات الحوامل واألمهات الصغیرات"

تقدیم معلومات مناسبة لمساعدة النساء الشابات ومن ضمنهن الفتیات المراهقات لفهم ") ١٦(المادة وكذلك 

ذلك لزیادة قدرتهن على حمایة أنفسهن و  ؛األمور الخاصة بـ "النشاط الجنسي" ومنها صحتهن الجنسیة واإلنجابیة

.مراض التناسلیة والوقایة من الحمل غیر المرغوب فیه"األمن اإلصابة باإلیدز و 
 ١  

أي أنها قد تكون  ،ویتكرر في هذه الوثائق بأن الصحة الجنسیة واإلنجابیة حق لجمیع األفراد ولیس األزواج

لعنف في أعلى مستوى صحي یمكن تحقیقه خالل الممارسات ا عن اإلكراه والتمییز وابعیدً  ،خارج نطاق الزواج

  الجنسیة من تقدیم خدمات العنایة بالصحة الجنسیة واإلنجابیة. 

وهي طلب استقبال ومنح المعلومات المتعلقة بالممارسة الجنسیة واحترام السالمة الجسدیة أن تكون برضا 

    .الطرفین وأن تكون آمنة من (الحمل غیر المرغوب فیه)

والذي یعطي المراهقین حق ممارسة الجنس والحصول على  ،كل ذلك یدل على مدى خطورة هذا المصطلح

  وتفادي الحمل غیر المرغوب فیه مع الدعوة إلى تأخیر سن الزواج!! ،المعلومات ذات الصلة

االستقالل  حق المراهقین فيبومع إباحة الحریة الجنسیة للمراهقین تطالب الوثائق الخاصة باألمم المتحدة 

ویجب على  ،باعتبارها أمور ال تخص األسرة بل هي من األمور الشخصیة ،عن ذویهم وعدم التدخل في شئونهم

 ،األهل االنسحاب من حیاة أوالدهم المراهقین وتقدیم المشورة وٕاسداء النصیحة فیما یخص حیاتهم الجنسیة فقط

  وال تطالب بالتدخل لمنع حدوث هذه الكوارث. 

  :لرعایة التعلیمیة والتثقیفیة للطفلتقویم ا -٣

  .كما سیرد ذكره بالتفصیل فل،إغفال دور التعلیم والثقافة في تنمیة الناحیة الدینیة والخلقیة عند الط -١

 وف یتعدى حدودسف ،ا من األخالق والقیم والتربیة الروحیةالتعلیم المعاصر إذا أصبح خالیً  أن ونحن نرى

 ،وال یمثل هذا خطورة على الفرد وحده وٕانما على العالم أجمع ،لمتزنة بین مادة وروحالفطرة اإلنسانیة السلیمة ا

  وما تجربه هیروشیما ببعید.

                                      
١ - http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/51sess.htm  
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ملیون قتیل سقطوا في الحرب العالمیة الثانیة، وما ترویه مأساة فلسطین وحروب  ٥٥" وهنا تبرز أشباح 

م، ١٩٥٦ر وتشیكوسلوفاكیا في سنتي جنوب شرق آسیا ومآسي جنوب أفریقیا ونامیبیا، وسحق شعبي المج

  ١م على التوالي" ١٩٦٧

  

  تقویم حریة الفكر والرأي: -٤

فهي  ،إال أن المعنى المراد منها یختلف من فكر إلى فكر ،الحریة قیمة إنسانیة كبیرة وال یختلف علیها اثنان

ن الفكر الغربي ومن ثم فقد ولما كانت المواثیق الدولیة للطفولة نابعة م ،في الفكر الرأسمالي غیر الماركسي

ا من مفهوم الحریة عندها، فللطفل حریة االعتقاد، وااللتزام بالدین الذي یختاره، أعطت الحریة للطفل انطالقً 

   .ونشر األفكار واآلراء التي یمیل إلیها وتكوین الجمعیات

لفرد الحق المطلق في أنه یجب أن یكون لویعترض على الذین ینادون بـ ،طلقةواإلسالم یرفض الحریة الم

عمل ما یشاء، ولیس للمجتمع أن ینتزع منه الحریة الشخصیة، وأما الحكومة فواجبها أن تحافظ على هذه 

ما سنوضح بشئ ك ،نة الفرد على تحقیق مقاصدهجتماعیة فینبغي أن تكون غایتها إعاوأما المؤسسات اال ،الحریة

  من التفصیل بعد ذلك.

*********  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
  .٢٤، ص ١٩٩٠لفكر اإلسالمي، الطبعة األولى سنة زغلول النجار، أزمة التعلیم المعاصر وحلولها اإلسالمیة، المعهد العالمي ل - ١
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  الثانيالفصل 

  تفاقیات الدولیة لحقوق الطفلالفلسفة الكامنة خلف اال  عناصر

 :المادیةأوًال: 

التمركز  :بها يونعن وهى سمة ممیزة للفلسفة الغربیة منذ عهد الیونان واإلغریق والرومان حتى یومنا هذا،

و ما یسمى أعالم الحواس ي ف یدخل ورفض كل ما ال ،عتراف بالغیبیاتوعدم اال ،حول عالم المادة المحسوس

  .وما وراء الطبیعة "بالمیتافیزیقا"

الفلسفة التي ترى أن المادة هي الوجود الوحید في " :الفلسفة المادیة بأنها وتعرف دائرة المعارف البریطانیة

هذا الكون، ولیس وراءها شيء آخر، وأنها هي أساس كل شيء وكل موجود، ولیس هناك شيء اسمه الروح 

عن المادة. والمادة موجودة منذ األزل وستبقى إلى األبد؛ ألنه ال یمكن إفناؤها. فالمادة ال تفنى وال  مستقلة

تستحدث ولكنها تتغیر من شكل إلى آخر. وللمادة صفات معینة كالكتلة واللون والحجم. وحتى الظواهر التي 

إلى المادة؛ ألنها نتاج عضو مادي هو تبدو وكأنها غیر مادیة كالفكر واإلرادة والعواطف ترجع في الحقیقة 

" یقول: "إن المخ یفرز الفكر Karl Vogtالمخ. لذا نرى أن أحد الفالسفة المادیین المعروفین وهو "كارل فخت 

   ١."الكبد الصفراء والكلیة البولبها بعین الطریقة التي یفرز 

 على ید الدیانة المسیحیة، ى اجتاح أوروبامام المد الروحى الذأورغم أن هذه الفلسفة المادیة قد ضعفت لفترة 

ختالط هذه الدیانة بالوثنیة والمادیة بعد دخول اإلمبراطور قسطنطین ابسبب  ؛أن هذه الفترة لم تدم طویالً إال 

في  وبخاصة ،الناسفي  يواإلیمان يتى عصر النهضة لیجهز على البقیة الباقیة من الجانب الروحأثم ی فیها،

شر والتاسع عشر، بعد تصاعد المعارضة في أوساط المفكرین والمثقفین ضد تصرفات الكنیسة القرنین الثامن ع

لیزداد  ؛الهائلة التى حققها الغربیون بعد ذلك الطفرة العلمیةثم تأتى  وتعالیمها ومواقفها المعادیة للعلم والعلماء.

 .یقین الناس بالمادة وتمسكهم بها

نهضة هیمنت الفلسفات العلمانیة المادیة على العقل منذ عصر ال" :المسیرىالوهاب بد ع .د وكما یقول

ترافق مع ذلك ترذیل  أو تنحیته عن عملیات المعرفة واألخالق. ،الغربي، فأعلن اإلنسان الغربي موت اإلله

األخالق باعتبارها قیًما غیبیة غیر مادیة أو كمیة، وأصبحت المنفعة أو اللذة هي األخالق، وغایة الحیاة البحث 

تعظیم اإلنتاج والمكاسب، وهي أهداف مادیة كمیة قیاسیة ال عالقة لها بالغیب، وغدت األخالق حالة عنهما و 

نسبیة غیر مطلقة، وُترد لجذورها المادیة، وهكذا تراجعت العقیدة الدینیة، وانحسر اإلیمان بالمطلقات المعرفیة 

مع علمنة الفكر السیاسي الغربي، لم تعد و  واألخالقیة باتجاه أخالق على أساس قوانین علمیة وحسابات ریاضیة.

منفعة  الموصل إلى الفردوس األرضي، حیث تزداد هوالخیر المطلق فهناك غایات مطلقة للوجود اإلنساني؛ 

                                      
  .Encyclopedia Britannica) في دائرة المعارف البریطانیة Modern Materialism    إلى مادة (الفلسفة المادیة الحدیثة انظر  ١-
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اإلنسان المادیة
١

ا من التصور األوروبي وقد عمق االقتصاد الرأسمالي هذه النظرة، فأصبحت جزءً  .، أي اللذة

".ةالنهم عن الطبیعة البشری
٢

   

ستثمار فیه، عتباره كائن مادي ینبغي االاللطفل ب فتنظر ؛وتأتى الوثائق الدولیة لتعكس هذه النظرة المادیة

مرجعیة له وال دین، وال تاریخ، وال أسرة، وال مجتمع، وٕانما الطفل فقط وحریته ومصالحه  فهو كائن مادي بحت ال

المادة الحادیة في  ورد ومثال ذلك ما دمت مع أي شئ آخر.وٕان اصط، الفضلى وراحته البدنیة والصحیة والعقلیة

التاسعة  وكذلك المادة ،(فصل التعلیم)خطة عمل اإلعالن العالمي لبقاء الطفل وحمایته ونمائه من والعشرین 

 ،يهمیة تعلیم الطفل مع تجاهل تام للجانب الروحأتتحدثان عن  نواللتا ،اتفاقیة حقوق الطفل والعشرین من

  حیث تنص المادة على: لدور التعلیم والثقافة في تنمیة الناحیة الدینیة والخلقیة عند الطفل.وٕاغفال 

  :توافق الدول األطراف على أن یكون تعلیم الطفل موجها نحو - ١"

  تنمیة شخصیة الطفل ومواهبه وقدراته العقلیة والبدنیة إلى أقصى إمكاناتها. - 

  في میثاق األمم المتحدة. ةوالمبادئ المكرستنمیة احترام حقوق اإلنسان والحریات  - 

بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بین  ،عداد الطفل لحیاة تستشعر المسئولیة في مجتمع حرإ - 

والوطنیة والدینیة واألشخاص الذین ینتمون إلى  اإلثنیةالجنسین والصداقة بین جمیع شعوب العالم والجماعات 

  السكان األصلیین. 

 ".تنمیة احترام البیئة الطبیعیة - 

 :الفردیة :ثانًیا

دفع بعض اللیبرالیین إلى  يلى الحد الذإ ،يیعتبر مبدأ أولویة الفرد على الجماعة الخط الرئیسي للفكر اللیبرال

"مجموعة من األفراد یسعى كل واحد منهم لتحقیق مصالحه واحتیاجاته". ویطلق على  :تعریف المجتمع باعتباره 

"ذرات متنافرة" بداخل المجتمع، ویؤدي هذا التفكیر إلى استنتاج  الرأي المذهب "الذري"، حیث ینظر لألفراد كـهذا 

وتقوم هذه الفردیة على ، امن األفراد المكتفین ذاتی�  فهو مجموعة ،أن المجتمع نفسه غیر موجود، بل هو "متخیل"

  ٣أناني ومعتمد على نفسه بدرجة كبیرة " افهو أساسً  ،االفتراض بأن الفرد یتمركز حول الـ"أنا"

                                      
راء السعادة الحقیقیة (المادیة)، برغم ظهور عواقبه إنكار اإلنسان الغربي لثمن التقدم الناجم عن تجربته العلمانیة في غزو وتسخیر الطبیعة سعًیا و  - ١

أزمة التعلیم المعاصر وحلولها اإلسالمیة، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي،  الوخیمة المادیة كالتلوث وتدمیر البیئة، والمعنویة كاالغتراب والتآكل االجتماعي.

  .٢٤، ص ١٩٩٠الطبعة األولى سنة 

٢ - http://mdarik.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1237706170512&pagename=Zone-ArabicMDarik%.  

٣- http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-Arabic-ArtCulture%2FACALayout&cid=1184649207276  
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فظهرت الوجودیة  ،هذه فرضت نفسها على كافة المجاالت الغربیة الفكریة التمركز حول الذات والفرد وفلسفة

یقول  مجال القانونفي  دم سمیث"، وحتىآعلى ید " قتصادیةفظهرت اللیبرالیة اال ،والشخصانیة والفوضویة

الغرب في  للفكرة الحقوقیة اللیبرالیة مجال القانون والحقوق فإن الصیاغةفي  "حتى المستشار طارق البشرى:

ا ثم دخل الجماعة أنه كان من البدء فردً  يأ ي،تصوره األصلفي  لى الفرد كما لو أنه مستقل عن الجماعةإتنظر 

  ١."يتصور فردفي  فظهرت فكرة الحق ،لتحمى له حقوقه الباقیة ؛عن بعض حقوقه متنازالً 

فمن  ،يیجاد بیئة مالئمة للتفكك األسر إفي  الفردیةفي  بمغاالتها البدیهى أن تساهم الفلسفة الغربیة ومن

فجردت  ،افقد اتكأت علیها األنثویات أیضً  ،كما ارتكزت الفوضویة والوجودیة على فرضیات الفردیة يالطبیع

  أول ضحایا هذا التفلت.وكان الطفل هو  ،جتماعى حیث ال أسرة وال أطفالة من سیاقها االأالمر 

ولیس كعضو في أسرة له حقوق كما أن  ،للطفل كفردوجاءت الوثائق الدولیة لتعكس هذه الفلسفة وتنظر 

  .علیه واجبات

  :الصراعیة :ثالثًا

نسجام، وفكرة مفادها أن ني على أساس مبدأ الصراع وعدم االالفكر الغربي منذ نشأته األولى زمن الیونان مب

یكون البقاء لألصلح ولألقوى، حتي  لتكاملها، بل البد من الصراع حتى وجودة في العالم ال مجالالثنائیات الم

(ما لقیصر  ،عندما ظهرت المسیحیة كدیانة في الحضارة الغربیة ظهرت الثنائیات المتصارعة (الروح والجسد)

  لقیصر وما هللا هللا).

حیث  ؛هذه النزعة الصراعیة في الفكر الغربي وفي عصرنا الحالي جاءت الفلسفات المتعددة مؤكدة أصالة

قتصادیة بصراع الفرد مع الفرد حزاب على السلطة، واللیبرالیة االجاءت اللیبرالیة السیاسیة والدیمقراطیة بصراع األ

تجاه مصلحته، ومن ثم فإن الصراعیة ترتبط بالفردیة، فالفلسفة الغربیة عندما نظرت إلى اوسعي كل فرد في 

عن الجماعة، وحددت حقوقه إزاء غیره وفي مواجهة معه، فصار حق الفرد  ادثت عنه مستقًال ومجردً الفرد فتح

ا من ونوعً  اینتهي عندما یبدأ حق غیره، وكأن حقوق الناس متعارضة بالضرورة، وصار وجود اآلخرین یشكل قیدً 

من أقرب الناس  تحتي وٕان كانعلیه أن یصارع كي ینال حقوقه  اوالذي صار لزامً  ،نتقاص من حقوق الفرداال

  إلیه.

مع اتساع نطاق اقتصاد السوق بآلیات العرض والطلب والمنافسة، سادت " :يعبد الوهاب المسیر .یقول د

الرؤیة الفردیة الصراعیة في المجتمع الغربي، فتراجع التراحم الشخصي لصالح عالقات التعاقد الالشخصیة، 

لكنیسة، لیظهر الفرد ذو الدوافع والمصالح المباشرة، فهو جزء من وتدهورت المؤسسات الوسیطة كاألسرة وا

  ا داخلیة، ویمكن رده لدوافعه االقتصادیة المباشرة وبحثه الدائب عن اللذة، فظهرت القوةالطبیعة، ال یستبطن قیمً 

                                      
  .١٩،ص١٩٩٥المستشار طارق البشري، مقدمة كتاب (المرأة والعمل السیاسي) هبة رءووف، المعهد العالمى للفكر اإلسالمي،  ١-
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"الفردیة كآلیة أساسیة لحسم الصراعات في غیاب المطلقات واألطر األخالقیة والروحیة.
١

  

 الخاص)، –بهذا الفكر الصراعى جاءت الوثائق الدولیة لتسقط الثنائیات الغربیة على بنودها (العام  اوتأثرً 

 فأوجدت بین هذه الثنائیات صراعات حسمتها لصالح األول. ،)يالتقلید –(الحدیث  والطبیعة)، – (الحضارة

 ،ا صارت قضایا سیاسیة عامةجتماعیة التى كانت تعد من الحیاة الخاصة سابقً فأبعاد الحیاة األسریة واال

واألدوار الفطریة  أخص الخصوصیات بین الرجل وزوجته واألب وأبنائه،في  وشهدت مزید من تدخل الدولة

وأطلق علیها مسمى بغیض لتنفیر الناس  ،ا لطبیعته البیولوجیة تراجعتالطبیعیة التى یتم تنشئة الطفل علیها تبعً 

  لخ.إ ...لصالح توحید األدوار )Stereotyped Roles الجامدةأو األدوار  منها (األدوار النمطیة

  النفعیة:: رابًعا

یستطیع كل فرد نتیجة طبیعیة للمادیة والفردیة حیث " ووه لمذهب سمة من سمات المجتمع الغربي،هذا ا یعد

تمتعون بها في نظرهم تحدید أفضل مصالحه الخاصة دون غیره؛ فالناس تتحرك في إطار اللذة أو السعادة التي ی

وبالطریقة التي یختارونها؛ وال أحد سواهم یمكن أن یحكم على نوع أو درجة سعادتهم. فإذا كان كل فرد هو 

   ٢."الحكم الوحید لما سیسعده؛ فالفرد وحده هو القادر على تحدید ما هو صحیح أخالقیا

 فى رأى "جون لوك"و  وهكذا صارت النفعیة هى المعیار الذى نحكم به على صواب أو خطأ فعل ما،

زیادة السعادة في  "إن صواب أى عمل إنما یحكم علیه بمقدار ما سیسهم به الفیلسوف اإلنجلیزى الشهیر:

أو  أو للسلطة، ،يذلك من قبیل مطابقة الفعل للوح سوىیهم شئ  وال التقلیل من شقاء اإلنسان،في  أو اإلنسانیة،

  ٣."يأو للضمیر والحس الخالق التقالید،

 تفاقیات الدولیة المعنیة بالطفل تعمیمه على شعوب العالم كله، وتربیة األطفال علیه،ما تحاول اال وهذا 

سبیل تحقیق في  ان تشكل عائقً أنظم أخالقیة أو معاییر سلوكیة أو أعراف ومبادئ دینیة یمكن  يبمراجعة أ

 ،في فرض منظور الحق ال الواجب اویبدو هذا واضحً  ،بغض النظر عن موافقتها للشرع ،الطفل لرغباته وأهوائه

األمر  ،تفاقیات الدولیة المعنیة بالطفله االالمحور األساسي الذي تدور حولهي (مصالح الطفل الفضلى)  وجعل

على المصالح والمنافع  تقوم العالقة بین الولد وأبیه وأمهوجعل  .یؤصل في نفس الطفل األنانیة والنفعیةالذى 

وأحاسیس تستوجب  اعرانب الروحیة في اإلنسان، وما تنتجه من عواطف ومشفقط، دون النظر إلى الجو 

  ٤و وصلح داخل األسرة الواحدة.وعفتضحیات وتنازالت وتسامح 

*********

                                      
١- http://mdarik.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1237706170512&pagename=Zone-Arabic-MDarik%2FMDALayout  

،  2004-08-08 ،س المالهبة رؤوف عزت، اللیبرالیة.. أیدلوجیة مراوغة أفسدها رأ -٢

MDarik/MDALayout#***1#***1-Arabic-http://mdarik.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1184650650328&pagename=Zone  

 .٤١٩، ص١٩٩٧الموسوعة الفلسفیة السوفیتیة، ترجمة سمیر كرم، دار الطلیعة، بیروت، الطبعة السابعة،  ٣-

  .٢٠٠٣اه، الطفولة في  االتفاقیات الدولیة  والمحلیة، جامعة األزهر، كلیة الدراسات اإلسالمیة بالقاهرة، رسالة دكتور  محمد رمضان أبو بكر، -٤
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  الفصل الثالث

  حقوق الطفللتفاقیات الدولیة لال المبادئ الحاكمة 

ي كل مراحل رسم السیاسات المعنیة عامة وأساسیة ف ئمباد إلىأوجبت االتفاقیات الدولیة احتكام الحكومات 

  .بالطفولة وتنفیذها

  :المبحث األول: سن الطفولة

سریان أحكام االتفاقیة على كل إنسان لم یبلغ الثامنة عشر؛ أي أنها اعتبرت أن سن الطفولة یمتد وهو 

  لیصل إلى الثامنة عشر.

  ):CRC(في اتفاقیة حقوق الطفل  تعریف الطفل

، "لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق علیه ثامنة عشر ماكل إنسان لم یتجاوز ال"

حلة من خصائص ویالحظ في هذا التعریف الدمج بین الطفولة الفعلیة والمراهقة وبدایة الشباب، مع ما لكل مر 

  .خاصة بها یة ونفسیةعالفجسمیة وان

بنود تفید احترام القوانین الوطنیة، مثل ما جاء  وكما هو معتاد في اتفاقیات األمم المتحدة، یتم إضافة بند أو

لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق  (....مافي النصف الثاني من التعریف السابق للطفل 

في تلك  ا مستمرة على الحكومات لاللتزام بتنفیذ مابینما في واقع األمر تمارس األمم المتحدة ضغوطً  ،)علیه

  بصرف النظر عن القوانین المحلیة، وفي هذا تناقض واضح بین القول والفعل. ،الً االتفاقیات كام

من الیونیسیف: "الحقوق الوارده باالتفاقیة تواصل انطباقها على  "دان سیمور"ومن هذا ما جاء على لسان 

كما أن  .../ الوطني) المحدد لسن الرشد. يبصرف النظر عن العمر (المحل ،جمیع األطفال دون الثامنة عشر

عشر باعتباره الحد العمري الذي یفقد عنده الشخص الحق في  ةالصكوك الدولیه األخرى تستخدم سن الثامن

العاملة  ىوعالوة على ذلك أن منظمة الیونیسیف والمنظمات الدولیة الرئیسیة األخر  الحمایة الخاصة كطفل...

  .١ینتهي عملها عنده" مع األطفال تستخدم سن الثامنة عشر باعتباره العمر الذى

  الطفولة في علم النفس وعلم االجتماع:

ورفع سن الطفولة حتى الثامنة عشر یخالف تعریفات علماء النفس واالجتماع لسن الطفولة، حیث یعرف 

المیالد، وتستمر حتى یصل  ى"تلك المرحلة التي تمتد من بدایة اإلخصاب حت :الطفولة بأنها علماء النفس

سنة، وهي مرحلة المراهقة بما تمتاز به من تغیرات جسمیة ١٢ف مرحلة جدیده في سن الطفل إلى مشار 

                                      
 . ١١، ص ٢٠٠٤دان سیمور من الیونیسیف، حمایة الطفل (دلیل البرلمان)، لبنان،  -١
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التي یعتمد فیها  ،"تلك الفترة المبكرة من الحیاة اإلنسانیة بأنها: علماء االجتماع، كما یعرفها ١وانفعالیة ونفسیة"

  .٢حتي الثانیة عشر من عمره" یالد وتستمركلی�ا"، أو أنها "تلك الفترة التي تبدأ من الم االفرد على والدیه اعتمادً 

  تعریف الطفل في الشریعة اإلسالمیة:

اهتمت الشریعة اإلسالمیة بتحدید مرحلة الطفولة؛ لما لها من أحكام خاصة تتناسب مع فترة الضعف التي 

  ]. ٥٤[الروم/ )اهللا اَلِذي َخَلَقُكم مِّن َضْعٍف ثُمَّ َجَعَل ِمْن َبْعِد َضْعٍف ُقوَّةً یمر بها الطفل (

من هذه األحكام عدم مطالبته باألحكام الشرعیة مطالبة جازمة، أو معاقبته العقوبة الكاملة على أفعاله 

مطالًبا  أصبح أي ،حیث لم یعد طفالً  ،وتصرفاته، ووالیة غیره علیه، فإذا مرت هذه الفترة صار اإلنسان مكّلًفا

  عقوبة تترتب على خطئه وعمده. ومعرًضا لكل  ،بكل الشعائر واألوامر والنواهي

للذكر  وهي:البلوغ ،ومن ثم تكفلت الشریعة ببیـان الحد الفاصـل لمرحلة الطفولة بیاًنا ال لبس فیه وال غموض

بإجماع الفقهاء، أما السن فال یلجأ إلیه الفقهاء عند ظهور عالمات البلوغ (اإلنزال واإلنبات  واألنثى، وذلك

قد اختلف الفقهاء في تحدید السن الذي ینهي مرحلة الطفولة (في حال تأخر البلوغ)، للذكر، والحیض لألنثى)، و 

حیث ال یتأخر البلوغ إال  ،والجمهور یرى أن السن المعتبرة في البلوغ هي خمسة عشر سنة، وهي حالة استثنائیة

  .٣ِبِعلَّة

وتمتد حیاته  ،ن عملیة اإلخصابالذي ینتج م ،هو ذلك الكائن اإلنساني" وعلى هذا فإن الطفل في اإلسالم:

 ،إلى البلوغ المعتاد بالعالمات الطبیعیة المعروفة، أو استكمال خمس عشرة سنة عند عدم وجود هذه العالمات

  .للرأي الراجح" اوفقً 

فإن السن التي حددتها المواثیق الدولیة النتهاء سن الطفولة، وهو الثامنة عشر، ال یتفق مع  ،وبناء على هذا

  الراجح من مذاهب الشریعة اإلسالمیة.الرأي 

*********  

  :اإلناثو  التساوي التام بین الذكور :يالمبحث الثان

كل في  ن طالبت بمساواتها بالطفل الذكرأا لدرجة ا شدیدً اهتمامً األنثى بالطفلة االتفاقیات الدولیة  اهتمت

و اللون أل على أساس العرق طفاالقضاء على التمییز ضد األ": فنصت وثیقة عالم جدیر باألطفال على شيء؛

  ."راء السیاسیةو اللغة أو الدین أو اآلأأو نوع الجنس 

                                      
  م.١٩٨٠، ١رشدي عبده حسنین، سیكولوجیة النمو"الطفولة"، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط -١

حمد رمضان أبو بكر، الطفولة في المواثیق الدولیة والمحلیة، ، من رسالة دكتوراه م١٧٧، ص ١٩٨٠زیدان عبد الباقي، األسرة والطفولة، مكتبة النهضة،  -٢

 . ٤. ص٢٠٠٣جامعة األزهر، كلیة الدعوة اإلسالمیة،

 .١٣: ٥رسالة دكتوراه محمد رمضان أبو بكر، مرجع سبق ذكره ، ص  :لمزید من التفاصیل الفقهیة حول أدلة الجمهور انظر -٣
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 تفاقیة،ال هذه افي  طراف الحقوق الموضحةتحترم الدول األ": وفى المادة الثانیة من اتفاقیة حقوق الطفل

و والدیه أ بغض النظر عن عنصر الطفل ،نوع من أنواع التمییز أيوتضمنها لكل طفل یخضع لوالیتها دون 

  " أو... يالقانون يو الوصأ

وجه جید لم یحث علیه اإلسالم  عملة ذات وجهین،االتفاقیات الدولیة بها  يوهذه المساواة التامة التى تناد

وكافة صور  يواإلنفاق الماد يالمعاملة الحانیة والحب المعنو في  وٕانما أوجبه كالمساواة بین األوالد ،فحسب

  . الرعایة

كافة المجاالت في  كتعمیم المساواة لمضادته للفطرة السویة، ؛بل وحرمه ،اسد نهى عنه اإلسالمخر فآووجه 

إذ أنه بدعوى المساواة ستتم المطالبة  ختالفات النفسیة والجسدیة بین الذكر واألنثى،دون استثناء أو مراعاة لال

 يأفي  الذكرمع لى جنب إا جنبً  مل مستقبالً عدادها لتهیئة الطفلة للعإوالتى سیتم  ،بتعلم نفس المناهج الدراسیة

وباسم المساواة . خارجه أو الثكنات العسكریة داخل الوطن أو -  مثالً  –مناجم الفحم في  حتى ولو كان ،عمل

وباسم . فاجأ بجنس ثالث مفتول العضالتلعاب الریاضیة حتى نُ نفس األفي  عداد الطفلة للمشاركةإسیتم 

تلقت الطفلة تربیة أسریة تهیئها لما ترشحه لها فطرتها من دور  ذا ماإ و  التربیة، تلقى نفس مناهجتالمساواة 

     ضدها.ا هذا تمییزً  دَّ األمومة ورعایة البیت عُ 

ضد ا تمییزً ُیعد بین الذكر واألنثى  -  على اإلطالق -  أن أي فارق في المعاملة تفاقیات الدولیة تعتبرفاال

منهما بغض النظر عن الفوارق  يلى أإ - المجتمعفي  واء داخل األسرة أوس -سناد األدوارإوتطالب ب األنثى،

دیباجة اتفاقیة حقوق في  یكون لصالح اإلناث مثلما ورد حالة واحدة حینمافي  إالیسمح بالتمییز  وال البیولوجیة،

عند وجود فجوة تسمح بالتمییز لبعض الفئات، كتقدیم المزید من الدعم للبنات والفتیات  يوالت ،)CRC(الطفل 

  بین األوالد والبنات.

  :)Discrimination(التمییز

تعبِّر عن الظلم   Discriminationله تداعیاته وآثاره االجتماعیة، وٕان كانت لفظة  يمصطلح قانونهو 

 یكون - كل العدل - بل إن العدل  ،واإلجحاف أكثر مما تعبر عن التفرقة واالختالف، ولیست كل تفرقة ظلًما

التساوي بین المختلفین والتفرقة بین المتماثلین، فلیس في  -  كل الظلم - فرقة بین المختلفین، كما أن الظلم التفي 

الخصائص في  جمیع االعتبارات، مع التفاوتفي  من العدل واإلنصاف أو المصلحة أن یتساوى الرجال والنساء

السمات والخصائص في  یكون بین المتماثلین والتساوي ال یتحقق إال عندماالتى تناط بها الحقوق والواجبات. 

 والوظائف والمراكز القانونیة.

على قضیة التساوي بین الرجل والمرأة كي یشب  -  وبخاصة مواثیق الطفولة - االتفاقیات الدولیة وتؤكد 

 ،شيء وهي أن األنثى تساوي الذكر في كل ،الطفل منذ صغره على تلك القیمة التي یریدون بثها في المجتمعات

بغض النظر عن الفوارق البیولوجیة أو األدوار  .سواء خارج البیت في مجال العمل والكسب، أو داخل البیت

  التي یشغلونها.
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وفقًا  اإنما حددها المجتمع ولم ُتحدد سلفً  - للخلفیة الفلسفیة الكامنة وراء بنود الوثائق اوفقً  -فتلك األدوار 

فقیام المرأة بدور الزوجة واألم، وقیام الرجل  ،عتد بشرع أو ُعرف ُیكرِّسهاللخصائص البیولوجیة، ومن ثم ال یُ 

  .بدور الزوج واألب، ناتج عن التقالید المجتمعیة، وال عالقة لِخلَقة أي منهما بدوره في الحیاة

إدماج بعنوان: " ٢٠٠٤عام ) DAW(وقد ورد في تقریر صادر عن قسم االرتقاء بالمرأة باألمم المتحدة 

تبدأ جذورها منذ  -ماذا یعني كونك رجالً  -: "الفكرة حول٤٢" المادة رجال والصبیة في تفعیل مساواة الجندرال

الطفولة األولى، ففي كثیر من المجتمعات السبب الرئیسي في عدم مساواة الجندر هو قیام األم أو أي امرأة 

بالموالید واألطفال والصغار وهو ما یفهمه األوالد  أو حتى المربیة بالمسئولیة الكبرى في العنایة ،أخرى من األسرة

١المرأة"على والبنات أن المسئولیة األساسیة في الرعایة هي 
 .  

) بكل أشكالها (رعایة األطفال، رعایة Caringوالتقریر هنا یؤكد على ضرورة إفهام الصغار أن الرعایة (

بل هي مهمة یمكن أن یقوم بها كل من الرجل  المنزل، رعایة المسنین..) لیست من اختصاص المرأة وحدها،

وأن ُیَنص ) ٥٠:٥٠(والمرأة على حد سواء، وبالتالي طالب التقریر أن یقتسم كل منهما كل أنواع الرعایة بنسبة 

  على ذلك في القانون. 

فهذا یزرع  بل عد التقریر ذاته، اعتیاد الطفل الرضیع على أن مقدمة الرعایة له هي (امرأة) ُیعد سلبیة كبیرة،

ن رعایة الطفل هو دور من اختصاص المرأة أ(التمییز) في نفس الطفل منذ الصغر، فینشأ وقد ترسخ في ذهنه 

  دون الرجل!!

وهناك قوى عدیدة تؤثر في التغییر، فعندما " ) من التقریر ذاته لتؤكد على نفس المعنى:٤٧( وجاءت المادة

ذین یعملون في رعایة األطفال وفي األعمال المنزلیة، والنساء ینمو الطفل وقد اعتاد على وضعیة الرجال ال

الالتي تعملن في إعالة األسرة أو في المواقع القیادیة، فإن هؤالء الصبیة یكونون أكثر مرونة في أفكارهم حول 

  . ٢أدوار الرجال والنساء"

للنساء، وذلك كي ُینًشأ ومن هنا جاءت المطالبات بتخصیص (أجازة أبوة) للرجال أسوة (بأجازة الوضع) 

  الصغار على أن (أدوار الرعایة) ال ترتبط بالنساء فقط.

وقد عرفت الوثائق الدولیة قیام كل جنس بدور محدد في الحیاة (المرأة بدور األم، والرجل بدور األب) بـ  

  ).Stereo Typed Roles(األدوار النمطیة 

لیكون مرجعیة تستند إلیها  ؛٢٠٠٧عام ) DAW(ء بالمرأة تقریر لجنة الخبراء الذي أعده قسم االرتقا وفي

ن الهیاكل الطبیعیة إ" ):٥٠المادة ( ، جاء فيوثیقة القضاء على كافة أشكال العنف والتمییز ضد الطفلة األنثى

ل ولذلك تكون الفتیات في مستوى أق ؛في إدارة البیت باستمرار تمنح القوة والحقوق للرجل أكثر من المرأة والفتاة

تزید في اتجاه  والتقسیمات التقلیدیةكأعضاء في إدارة المنزل تجعلها كتابع أو متذلل لكل من الرجال والصبیة.. 

                                      
 .٤٢، مادة ٢٠٠٤ یة في مساواة الجندر)،تقریر لجنة الخبراء (إدماج الرجال والصب -١

 .٢٠٠٣أكتوبر  ٢٤ - ٢١، البرازیل DAWتقریر "دور الرجال والصبیة في دعم مساواة الجندر"، صادر عن  قسم االرتقاء بالمرأة في األمم المتحدة  -٢
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.. والقوانین تضیق قدرة المرأة لتطویر الوضع  واحد: تحمیل الفتاة األنثى في االهتمام باألطفال والمهام المنزلیة

  ."ى الفرص للفتیاتوهذا یؤثر عل ،واإلرثاالقتصادي كملكیة األرض 

وفي هذا إشارة صریحة وواضحة  ،كما أوصى هذا التقریر بإنكار أي (شرع)، أو عرف یكرس هذه األدوار

بالرجل. وتصف األمم المتحدة أي قوانین تقر  ١لرفض أي دین یرسخ ارتباط األمومة بالمرأة، واألبوة والقوامة

  التمییزیة) اختصاص كل من الرجل والمرأة بدور معین (بالقوانین

لتنص ) CEDAW اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة (سیداو ) من٥وجاءت المادة (

  "تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة لتحقیق ما یلي: على:

عادات بهدف تحقیق القضاء على التحیزات وال ؛تعدیل األنماط االجتماعیة والثقافیة لسلوك الرجل والمرأة -أ

العرفیة وكل الممارسات األخرى القائمة على فكرة دونیة أو تفوق أحد الجنسین، أو على أدوار نمطیة للرجل 

  والمرأة.

  ".وظیفة اجتماعیةلألمومة بوصفها  اسلیمً  اكفالة أن تتضمن التربیة األسریة تفهمً  -ب

ائمات على قسم االرتقاء بالمرأة باألمم من وجهة نظر الق - ومن ثم، فللقضاء على (التمییز) وٕارساء المساواة 

،  ٢یجب أن تتم إعادة التأهیل االجتماعي (بمعنى تربیة الفتاة بشكل مختلف عن الشكل السائد) - المتحدة

إلى القائد وسیدة األعمال)،  وجة واألموتغییر األنظمة التعلیمیة واإلعالمیة (وذلك بتغییر صورة المرأة من الز 

(بتغییر القوانین التي تفرق بین الرجل والمرأة، كقانون اإلرث وقوانین األحوال الشخصیة  واألنظمة القانونیة

  لخ). إوقانون الطفل..

وترى لجنة المرأة باألمم المتحدة أن اختصاص الرجال بالقوامة (وهم یعتقدون خطأ أن القوامة هي للرجل 

"هناك مقاومة قویة ما  على: ٣زات، فینص التقریرعامة، داخل األسرة وخارجها) یعود علیهم بالمكاسب واالمتیا

وما یعود على الرجال من ذلك الموقع  ،زالت قائمة ونابعة من الموقع األبوي (الباتریاركي) للرجال وعدم المساواة

من عدم المساواة بشكل رسمي في شكل دخل  افالرجال عامة یستفیدون كثیرً  ؛من المكاسب واالمتیازات والقوة

                                      
جل 'القوامة' بقیامه على شئون أسرته من نفقة، وتدبیر عیش، خلق اهللا الذكر وفیه استعداد فطري لكي یكون رجًال مسئوًال ومدیًرا وراعًیا، ویكتسب الر  ١-

بالتالي هى مجموعة من وٕادارة شئون، وهي أهم الوظائف االجتماعیة للزوج واألب، أى أنها بمثابة 'الرعایة' و'المسئولیة' التي أرشد إلیها حدیث 'كلكم راع'، و 

ذا كانت هناك بعض إ كلیًفا ال تشریًفا لرجل یتجاوب مع ما وضعه اهللا فیه من استعداد فطري، و الصالحیات مقابل المسئولیات، ویكون الفضل والتفضیل هنا ت

ولیس بتبادل األدوار أو توحیدها لكل من  ،الصور والسلوكیات الفردیة التى تسيء إلى المفهوم بهذا المعنى، فالحل تقویم هذا اإلعوجاج بتطبیق شرع اهللا

  نس كما ترید االتفاقیات الدولیة .الذكر واألنثى بغض النظر عن الج

م . تحت عنوان (قرار دولى بعدم التفرقة بین الجنسین في اللعب) ما  ٢٠٠٢-١- ٢٢، ١٢٦لسنة  ٤٢٠٥٠جاء في جریدة األهرام القاهریة في عدد -٢

طبیقها في بلدان الشرق األوسط بالقرار الذى تم ونأمل في ت ،نصه: "على طریقة التصدى للتمییز بین الجنسین كانت الخطوة التى اتخذتها الحكومة الفرنسة

وأخرى للفتیات، أو من العمل به مع بدایة العام الجدید، والذى تلخص في عدم التفرقة بین ألعاب األطفال سواء من قبل األسرة بشرائها ألعاًبا معینة لألوالد 

الد، وأخرى خاصة بالبنات.. فلیس غریًبا أن یلعب الولد بالعروسة وتلعب البنت قبیل محال بیع هذه األلعاب بوضع الفتات على ألعاب بعینها خاصة باألو 

تیار لعبهم لتدعیم بالمسدس والبندقیة، والمدهش أن هناك العدید من األسر المصریة التى تحذو حذو هذه الطفرة العالمیة بترك الحریة الكاملة ألطفالها الخ

 آثاًرا واضحة على شخصیاتهم في المستقبل" هذه الرؤیة والتخلص من موروثات بالیة تترك

  .٣٠ -٢٥مرجع سبق ذكره، البنود من  تقریر "دور الرجال والصبیة في دعم مساواة الجندر"، -٣
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كما أن تعریف  ... كل غیر رسمي على شكل الرعایة والخدمات المنزلیة التي تقدمها لهم النساءأكبر، وبش

هذا التعریف  ،اوأن یكون هو القوى جسدی�  ،المجتمع للذكورة أن یكون الرجل هو مصدر النفقة على المنزل

یجعل الرجال یبدون أقل ألن ذلك س ؛االجتماعي للذكورة قد یؤدي إلى منع الرجال النساء من العمل الرسمي

  .، وفي كثیر من مناطق العالم توجد أیدیولوجیات تقر سیادة الرجل من مبدأ الدین أو الصفات البیولوجیة"ااحترامً 

  والتساؤل الذي یفرض نفسه هنا: هل یعقل أن یكون هذا التساوي، والتطابق في صالح الطفل؟

وقد بدأ هذا التمایز مع  ،م یمنعه هذا من أن یمایز بینهماإن النظام اإلسالمى حین سوى بین الذكر واألنثى ل

لى البیئة إودعوة  ،هذه السنفي  تمیز الشخصیة إلىالمضاجع إشارًة في  مرحلة مبكرة من التفریقفي  الطفل

 اللباس بین الولد والبنت بما یوائم شخصیةفي  بعد ذلك التفریق يثم یأت لى مراعاة هذا التمیز،إالمحیطة بالطفل 

ا وتؤكد األحادیث النبویة الشریفة على هذا التمایز برفض المتشبهین والمتشبهات منعً  ا للبلوغ،كل منهما استعدادً 

لعن اهللا المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات " :صلى اهللا علیه وسلم یقول النبى، خرلتقلید كل منهما اآل

  ١"من النساء بالرجال

ا أن اإلسالم ال یرید جنسً إال  ،دم فقط أو حواء فقطآكتفى بخلق الا ا واحدً جنسً  لو أراد اهللا سبحانه وتعالى

شئة النشء علیه بإزالة كافة الذین یریدون تن )UNISEXUAL( جنسذلك الجنس أو بتعبیر أدق الال. اواحدً 

  التربیة واألسرة والحیاة بوجه عام.في  الفوارق الطبیعیة

 یقول الدكتور االفوارق سبق الدراسات العلمیة منذ أربعة عشر قرنً واإلسالم حین أكد على مراعاة هذه 

من الشكل الخاص لألعضاء التناسلیة،  يإن االختالفات الموجودة بین الرجل والمرأة ال تأت" :ألكسیس كاریل

وین ها ذات طبیعة أكثر أهمیة من ذلك. إنها تنشأ من تكأنومن وجود الرحم والحمل، أو من طریقة التعلیم، إذ 

كله بمواد كیمائیة محددة یفرزها المبیض.. ولقد أدى الجهل بهذه الحقائق  الجسماألنسجة ذاتها ومن تلقیح 

منحا قوى واحدة ا، وأن یُ ا واحدً الجوهریة بالمدافعین عن األنوثة إلى االعتقاد بأنه یجب أن یتلقى الجنسان تعلیمً 

  ومسئولیات متشابهة..

ا عن الرجل.. فكل خلیة من خالیا جسمها تحمل طابع جنسها.. واألمر ا كبیرً تالفً والحقیقة أن المرأة تختلف اخ

. فالقوانین الفسیولوجیة غیر قابلة يفوق كل شئ بالنسبة لجهازها العصبنفسه صحیح بالنسبة ألعضائها.. و 

ثم فنحن مضطرون اإلمكان إحالل الرغبات اإلنسانیة محلها. ومن في  . فلیسيمثل قوانین العالم الكوكب لتغییرل

تقدم في  ن تقلید الذكور، فإن دورهنلا لطبیعتهن وال یحاو . فعلى النساء أن ینمین أهلیتهن تبعً يإلى قبولها كما ه

  ٢."الحضارة أسمى من دور الرجال، فیجب علیهن أال یتخلین عن وظائفهن المحددة

*********  

                                      
 .٥ج ،٥٥٤٦ح/ ،باب المتشبهین بالنساء والمتشبهات بالرجال ،كتاب اللباس ،صحیح البخارى -١

  .١٠٩ – ١٠٨الطبعة الثالثة، ص  ، L’Homme cet unconnuلمجهول ألكسیس كاریل، ترجمة شفیق أسعد، اإلنسان ذلك ا -٢
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 قوق إنسان)(حقوق الطفل هي ح :المبحث الثالث: تبني المدخل الحقوقي

أي أن تتحول كل المطالبات التي جاءت بها االتفاقیات الدولیة إلى (حقوق إنسان)، ویمكننا القول بأن ورود 

ا لخصوصیة كثیر ا خطیرً رید بها باطل، فهذا المدخل الحقوقي سیشكل تهدیدً مصطلح (الحق) هنا هو كلمة حق أُ 

أسمته بالـ (الحقوق) والمعاییر  ضامین كل ماتحدد م احیث تضمنت االتفاقیات نصوصً  ؛من المجتمعات

  واالشتراطات التي تضمن كفالتها سواء من قبل الوالدین أو من قبل الدولة.

(بحق)  والحق شئ یضمنه القانون وتكفله النصوص الدینیة في بعض األحیان، فإذا نادت االتفاقیات مثالً  

ختیار دینه، حتى وٕان كان ذلك یتعارض مع احق) في الطفل في حریة الفكر والوجدان والدین، صار للطفل (ال

  لدین أبویه. اشریعة اإلسالم التي تحكم بإثبات دین الطفل تبعً 

وحینما یعطي للفتاة (الحق) في التحكم في جسدها كأحد الحقوق اإلنجابیة التي تنص علیها تلك االتفاقیات 

ستكمال الحمل االتحكم في ثمرة هذه العالقات، فتقرر ا لها تمنحه لمن تشاء، ثم (الحق) في عتبار جسدها ملكً او 

ا تكلفله االتفاقیات من جسدها، وكذلك اعتبارالحصول على موانع الحمل حقً  أً عتبار أن الجنین جز اأو إجهاضه ب

  للفتاة.

تفاقیة حقوق انها ضمن أستحقاق)، بمعنى أن یطالب األطفال بتلك الحقوق طالما ویوازي هذا مفهوم (اال

أن تشمل خدماتها الصحیة على خدمات منع الحمل أو ما  - مثالً –على الدولة  ا، ومن ثم یصیر لزامً الطفل

  . ١تفاقیةسنة) بموجب اال ١٨دون  ) كحق لألطفال (ماFamily planningیسمى (تنظیم األسرة 

المقیِّدة لتلك كما أن التركیز على الحقوق والحریات دون الواجبات، یدفع األبناء إلى التمرد على السلطة 

ا كانت هذه السلطة، سواء كانت سلطة األبوین أو سلطة المدرسة، أو حتى سلطة الدولة. ومما ال الحریات أی� 

شك فیه أن هذه الروح الصراعیة، وٕان كانت غریبة على مجتمعاتنا اإلسالمیة التي یسود جو األسرة فیها الود 

  تدریج مع البدء في تطبیق االتفاقیات الدولیة.والرحمة واإلیثار، إال أنها ستنتقل إلیها بال

"النهج القائم على هذا المعنى تحت عنوان  ٢٠٠٥صندوق األمم المتحدة للسكان في تقریره لعام وقد أورد 

: "إن النهج القائم على أساس الحقوق یمثل تحوًال عن تركیز التنمیة أساس الحقوق: من الحاجات إلى الحقوق

أما النهج القائم  -  وهو ما یعتمد على اإلحسان أو حسن النوایا - ة الحاجات األساسیةعلى تلبی -  من قبل - 

 -  اضمنً  –على أساس الحقوق فهو على العكس من ذلك یعترف باألفراد باعتبارهم (حائزي حقوق)، مما یعني 

بتلبیتها. وفي إطار أن اآلخرین هم (حملة واجب)، أما الحاجات فهي بال شخص مكلف بتلبیتها، وال آلیة مكلفة 

ومن بین واجباتها وضع قوانین ونظم منصفة تمكن  ،الحكومات هي حملة الواجب األساسیونحقوق اإلنسان 

وذلك في  ،في حالة انتهاك تلك الحقوق اقضائی�  ااألفراد من أن یمارسوا حقوقهم ویتمتعوا بها، وأن یلتمسوا انتصافً 

باعتبارهم (حائزي حقوق)، أن یطالبوا باستحقاقاتهم المشروعة. وهذا إطار سیادة القانون. وباستطاعة الناس، 

                                      
 سنة) زواًجا مبكًرا، وتدعو إلى تجریمه.١٨في حین تعد االتفاقیات الزواج تحت سن ( -١



 

٢٦ 
 

التي تشكل السیاسات والبرامج التي  ،النهج یشدد على مشاركة األفراد والمجتمعات المحلیة في عملیة صنع القرار

١تؤثر فیهم"
.   

یاجات األطفال، وهذا ویعني هذا أن التنمیة في السابق كانت تتبنى مدخل االحتیاجات، أي تنبني على احت

نه لم تكن له آلیة واضحة للمتابعة والمراقبة أ -  ا لصندوق األمم المتحدةوفقً  – هم عیوبهأالمدخل أحد 

لى المدخل الحقوقى، الذي له آلیات واضحة للمتابعة والمراقبة إلذا تم تحویل مدخل االحتیاجات  ؛والمحاسبة

  والمحاسبة.

ث صار باإلمكان متابعة الحكومات والتأكد من تطبیقها لتلك االتفاقیات حی ؛وهنا تكمن خطورة هذا المدخل

  هذه الحكومات على تلك االتفاقیات. ، وتجاوز كل التحفظات التي وضعتهاا كامالً تطبیقً 

(المنهج التكاملي لكفالة حقوق الطفل) الصادر عن المجلس العربي للطفولة  ـما ورد بمولیس أدل على ذلك 

  : "تبني المدخل الحقوقي یضمن:والتنمیة من أن

  .إیجاد آلیات محلیة ودولیة لمتابعة الدولة ومحاسبتها في كفالة هذه الحقوق 

  تفاقیة الدولیة (اتفاقیة حقوق الطفللتزام بالمعاییر والمواصفات المتفق علیها في االاال(.  

ركه الدولة بموجب التزاماتها المترتبة یتعین أن تتدا اوتخلف هذه االشتراطات التي توجبها االتفاقیة یمثل قصورً 

  على التصدیق.

  ٢عتراف بكون األطفال (مستحقین للحقوق) وجب تمكین هؤالء األطفال من ممارسة حقوقهم"إذا ما تم اال. 

فكما أنه من حق اإلنسان أن  ،فالحقوق مقابل واجبات ومسئولیات ؛لى الحقوق نظرة متوازنةإونظرة اإلسالم 

حقوق السیاسیة والمدنیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة وغیرها، فإن علیه واجب تجاه حقوق ینال حزمة من ال

ا إن لم بل وقد یتجاوز اإلسالم مرتبة الحقوق لیعتبرها هى ذاتها واجبات یأثم اإلنسان ویكون مقصرً  اآلخرین،

ي النظام اإلسالمفي  هوم الحقالقرضاوى بین مفیوسف  .وقد فرق د ،یطالب بها لنفسه أو یكفلها لآلخرین

القرضاوي  الدكتور " ألقاها حقوق اإلنسان في اإلسالمفي محاضرة بعنوان " حقوق اإلنسانفي  وفلسفة الغربیین

  : قائالً  بدعوة من اللجنة القطریة لحقوق اإلنسان، ٢٠٠٧-٠٤-٢٦ یوم في الدوحة

. اا في میثاق األمم المتحدة یعتبره اإلسالم واجبً إن "معظم الحقوق في اإلسالم فرائض وواجبات، فما یعتبر حقً 

فالغرب ونظامه القانوني والحقوقي یقوم على أن  ،اإلسالم له فلسفة غیر فلسفة الغربیین في حقوق اإلنسان

نهتم بالواجبات أكثر من  -  نو المسلم –ونحن  .الحقوق أهم من الواجبات، فیهتم بالحق أكثر مما یهتم بالواجب

لحقوق؛ ألن اإلنسان في نظر اإلسالم مخلوق مكلَّف، ومطاَلب بواجبات والتزامات، أما اإلنسان في اهتمامنا با

  اإلنسان في اإلسالم یقول: ماذا علّي؟ وفي الغرب یقول: ماذا لي؟ .الغرب فهو مخلوق مطاِلب

                                      
  . ٢٢، ص٢٠٠٥، وعد حقوق اإلنسان، حالة سكان العالم ٣الفصل  -١

 .٢١، ٢٠، ص ٢٠٠٧ة والتنمیة، دار نوبار للطباعة، المنهج التكاملي لكفالة حقوق الطفل، المجلس العربي للطفول -٢
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  . كل حق یقابله واجب، وٕاذا روعیت الواجبات ُأدیت الحقوق؛ ألن كل واجب حق على اآلخر.إن 

ا "، أكد د.القرضاوي أن "موقف اإلسالم هنا لیس موقفً حقوق العراة والشواذوعن موقف اإلسالم مما یسمى "

تقف موقف اإلسالم، تحرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كلها  -  على األقل -ا؛ فكل األدیان السماویة منفردً 

  ر عقد معلوم مشهود".تحرم الزنا؛ أي التقاء الرجل بالمرأة لمجرد الشهوة، على غی

: إن "حقوق اإلنسان عند الغربیین في الطور األخیر لم تعد حقوق وعلق على الوضع في الغرب قائالً 

اإلنسان كإنسان، بل اإلنسان كحیوان، یعني حق اإلنسان في إشباع شهواته دون النظر إلى قیمة ُخلقیة، أو إلى 

ان.. یریدون أن یكون من حق اإلنسان أن یفعل ما یشاء؛ فضائل، أو إلى آداب، أو إلى رعایة اإلنسان كإنس

  ١".اوهذا ما یجعله حیوانً 

*********  

  :الطفل (استقواء) المبحث الرابع: تمكین

) من Child empowermentستقواء الطفل اإن شئنا المزید من الدقة، فهو ( یعتبر تمكین الطفل أو

للطفل على  اعتبرته حقوقً الطفل، حیث قدمت ما محور حولها االتفاقیات الدولیة لالمحاور األساسیة التي تت

واعترف المجتمع  ،دم حق الطفلتأدیب أبنائهما قُ في  فإذا ما تعارضت الحقوق كحق الوالدین ،حقوق والدیه

لى أسالیب إلجأت تلك االتفاقیات  وفي سبیل تحقیق ذلك .مسئولیة أن یفعل ما یحلو له دون رقیب أوفي  للطفل

الستعانة بمصطلحات مطاطة، بل یمكن أن نقول (مصطلحات شدیدة المطاطیة).. من ملتویة، تتمثل في ا

أخطرها مصطلح (مصالح الطفل الفضلى)، والتي تعني في حقیقة األمر تقدیم رغبات الطفل على أي شيء 

  .آخر

" فالعالم جدیر باألطوقد شرحت المدیر التنفیذي السابق للیونیسیف (كارول بیالمي) معنى عنوان وثیقة "

ذا استمع لألطفال وأجاب مطالبهم"، إا باألطفال "یكون العالم جدیرً  :بهذه المقولة م ٢٠٠٢التي صدرت عام 

، أي أن یتقدم األطفال ٢)Say Yes for Childrenقل نعم لألطفال ورفعت األمم المتحدة وقتها شعار (

ثم طالبت األمم المتحدة بإشراك األطفال ، ٣بكل طلباتهم، وعلى العالم أن یستمع لهم، ویستجیب لتلك المطالب

  في صناعة القرارات الخاصة بهم!! 

)، فبإمكان الطفل أن یستعین بالشرطة، عن ١٨وٕاذا ما اعترض اآلباء على مطالب األطفال (تحت سن 

   طریق (الخط الساخن)، وعلى الفور تتدخل الدولة لتنتزع الطفل من أبویه كي تتولى هي تربیته والعنایة به. 

                                      
١- http://www.ye1.org/vb/archive/index.php/t-185406.html  

٢- http://www.unicef.org/say_yes/    

  م.٢٠٠١هذا ما قالته كارول بیالمي في إحدى الجلسات التحضیریة لوثیقة "عالم جدیر باألطفال"، مارس  -٣
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أجل إعالء  التي طالبت بالمزید من) CRC() من اتفاقیة الطفل ٢٠،  ٩في المواد ( اویتضح هذا جلی� 

معاملة الطفل من األسباب التى توجب  ١ساءة الوالدینالمادة التاسعة جعلت مجرد إ"مصلحة الطفل الفضلى"، ف

ا مكتوف الیدین ا مطیعً علیه أن یكون أبً حتفاظ بولده أراد األب اال وٕاذا ما ا عنهما،فصل الطفل عن أبویه رغمً 

"تضمن الدول األطراف عدم فصل الطفل عن والدیه  تجاه أیة ممارسة ال یرضى عنها حیث نصت المادة على:

واإلجراءات  ا للقوانین،عادة نظر قضائیة وفقً إا بإجراء عندما تقرر السلطات المختصة رهنً  العلى كره منهما إ

حالة معینة في  وقد یلزم مثل هذا القرار لصون مصالح الطفل الفضلى، يل ضرور المعمول بها أن هذا الفص

ویتعین اتخاذ قرار  أو عندما یعیش الوالدین منفصلین، أو إهمالهما له، حالة إساءة الوالدین معاملة الطفل، :مثل

   .بشأن محل إقامة الطفل"

یعرفها أحد إال الدولة، ومن  وال ،ها الوالدانفیها أنها تجعل للطفل مصالح فضلى أو علیا ال یدرك وأخطر ما

 انزعه بعیدً هو إذا مس الوالدان هذه المصالح من قریب أو بعید كان الحل األمثل للحفاظ على هذه المصالح  مَّ ثَ 

وبهذا فإنها تساوي بین ! عنهما، وال ندري أیة مصالح هذه التي تُقدم على تربیة الطفل بین أحضان أمه وأبیه

ونحن الننكر أن  تقدم رعایة الدولة للطفل على رعایة أسرته له، ، بلسرة للطفل، وبین رعایة الدولةرعایة األ

 باء الذین یعاملون أوالدهم بكم من القسوة والفظاظة بما الابتلیت ببعض اآل -  فى ظل غیاب الدین –مجتمعاتنا 

باء ذوى القلوب الرحیمة والفطرة اآل ولكن هوالء قلة وشذوذ عن القاعدة العریضة من یرضاه عقل أو ضمیر،

وتصبح الرسالة الموجهة لكل  ،اتلذا من البدیهى عدم تعمیم حكم هؤالء القلة على جمیع األباء واألمه السویة،

  .زجره)في  فكرت ولو مرة ذا ماإباء واألمهات (ابنك سیؤخذ منك اآل

وتجعله ینشأ على المنفعة البحتة، وعدم  ،فردیةأن األخذ بهذا المصطلح  یربي في الولد نزعة األنانیة وال كما

نما على الغیر وباألخص الوالدین تقدیم كافة إ و  ي نوع من التضحیات أو التنازالت للغیر،أاالستعداد لتقدیم 

 يسیما أن الوثائق الدولیة ستعط وال. فروض الطاعة والوالء للدیكتاتور الصغیر حتى یتم أعوامه الثمانیة عشرة

ففى الدلیل اإلرشادى لألمم المتحدة حول العنایة البدیلة  ،ن یبادر هو نفسه ویطلب فصله عن والدیهالطفل حق أ

الرعایة البدیلة اتخاذ تدابیر  ي"تعن نصه: المادة التاسعة والعشرین مافي  باألطفال المقدم من حكومة البرازیل

سواء جاء ذلك  ،فترة اللیلفي  هل على األقلرسمیة أو غیر رسمیة یتم من خاللها العنایة بالطفل خارج منزل األ

ویتضمن  أو ..... لمبادرة من الطفل نفسهأو كان نتیجة  و جهة معتمدة،أداریة إنتیجة قرار جهة قضائیة أو 

وتوفیر  ماكن الرعایة الرسمیة،أفي  یداع الطفلإأو  ذلك الرعایة غیر الرسمیة من قبل األقارب أو غیر األقارب،

لفترات وفى أنواع أخرى من المؤسسات  مراكز مؤقتة،في  ووضع الطفل العنایة شبه األسریة، أشكال أخرى من

                                      
لحملها  –على أخف تقدیر –اإلساءة مصطلح فضفاض ال یخضع لمعاییر محددة؛ فقد یشمل منع األب ابنته المراهقة من اتخاذ أخدان أو توبیخه لها  -١

والذى یدخل وفًقا بنود  ،تأدیب األب البنه المراهق لسلوكه المشین في التدخین أو إطالعه على مواقع إباحیة أو فكریة هدامةغیر الشرعي، كما قد یشمل 

 حریة للطفل یجب أن تصان.في االتفاقیة 
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 حیاة مستقلة للطفلواإلجراءات الخاصة بتأمین  المجموعات، یواءإمنازل ذلك في  بما و قصیرة األجلأطویلة 

  ١تكون خاضعة لإلشراف"

من القیود الدینیة  - لصغر سنه - طفل قد یتبرم فال ،الخارجفي  سیما مع أبنائنا وال وال یخفى خطورة هذا،

نفصال عن أسرته االفي  فیرغب ،خرآبل قد یعجبه نمط حیاة إلحادى أو دین  على تصرفاته من صالة و...

وهو بالطبع  .أحد دور اإلیواءفي  لى أسرة أخرى على غیر دینه أو حیاة مستقلةإوینضم  ،التى یراها متزمتة

بل إنه قد یفضل حیاة الغیر على  ا عن والدیه،العالم الخارجى بعیدً في  اطر التى تكتنفهالمخ يلحداثة سنه ال یع

اتجاه الوصایة الوالدیة ال أن نترك زمام في  أبویه مقابل التلویح له بقطعة من الشیكوالته، ومن ثم فالعقل یسیر

  ید طفل.في  المبادرة

*********  

                                      
، موضوع ورشة عمل أقامتها ٢٠٠٧یونیو  ١٨األمم المتحدة، الدلیل اإلرشادى حول التطبیق السلیم للعنایة البدیلة باألطفال والشروط المطلوب توافرها،  -١

  . ٤/٢٠٠٨/ ١٧ جامعة الدول العربیة مع المجلس العربى للطفولة والتنمیة، مقر جامعة الدول العربیة، القاهرة ،
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  الرابعالفصل 

  الدولیة ا بنود الوثائقأخطر القضایا التي تتناوله

  :Sexual and Reproductive Health الصحة اإلنجابیة والجنسیة المبحث األول:

 ؛ا نفسها مدفوعة إلى ممارسة الجنس في تلك السن الصغیرةثنا عشر ربیعً في الدول الغربیة تجد الفتاة ذات اال

فهي في نظر المجتمع دمیمة وغیر لتثبت للمجتمع ولصدیقاتها أنها مرغوبة من الجنس اآلخر، ولو لم تفعل ذلك 

ا أفرزت هذه المعادلة المرعبة (التي تربط بین القبول لدى المجتمع وممارسة الجنس في مرغوب فیها. وتدریجی� 

، في حین تنص القوانین الغربیة على أن تتكفل )Teen Pregnancy( حمل المراهقاتسن صغیرة) ظاهرة 

كاهل تلك الحكومات، فارتأت أن  ا یقع على ا كبیرً ا مادی� ا یشكل عبئً الحكومة بالحامل طالما هي بال زوج، مم

الجنسیة (ولیس منع الممارسة ذاتها)، أي الحد من  ةالحل هو أن العمل على الحد من النتائج السلبیة للممارس

الل من خ) Safe Sex(الجنس اآلمن ظاهرة حمل المراهقات .. وذلك عن طریق تعلیم األطفال ما یطلق علیه 

 Before the 1st( قبل الممارسة األولى للجنس في المدارس لألطفال) Sex Education(تعلیم الجنس 

Practice(،  سنوات. ٩- ٨ویتم ذلك بالفعل في عمر  ،من وثیقة بكین (ج،هـ،و،ز)٢٨١وفقا لما جاء في البند  

 ممارسة خطرةهي ) Heterosexual Practice(ویتعلم األطفال أن الممارسة الجنسیة بین الذكر واألنثى 

)Unsafe sex( األمراض الجنسیةألنها تتسبب في حدوث الحمل، وتسبب انتقال ؛ )STDs(،  وعلى رأسها

والعادة السریة ) Homosexual Practices( الممارسات الشاذةمرض اإلیدز، بینما تعتبر 

)Masturbation(ممارسات آمنةهي  ،  بالنسبة للفتیات )Safe Practices( لذا یتم  تدریسها ضمن مواد !!

  . )Sex Education( تعلیم الجنس

على األطفال في المدارس، ) Contraceptives( وسائل منع الحملوللتوقي من حدوث الحمل، یتم توزیع 

من خالل  ١)، وقد اجتمعت األمم المتحدة بصنادیقها وهیئاتها المختلفةCondomا (العازل الطبي كثرها انتشارً أو 

) على "ضرورة توفیر Joint United Nations Program on HIV/AIDSبرنامج الجماعي لإلیدز (ال

على مستوى عالمي، إما بالمجان، أو بسعر مخفض، وتقدیمها بشكل یساعد على ) Condoms(العوازل الطبیة 

عندما یتمكن الناس التغلب على العقبات االجتماعیة، والعقبات الشخصیة، فالعوازل الطبیة تستخدم بشكل أكبر 

سعار مدعومة بشكل كبیر. ویجب استهداف األشخاص األكثر عرضة أو بأمن الحصول علیها بالمجان، 

لإلصابة باإلیدز، وتوصیل العوازل الطبیة لهم بشكل فعال، هذه الفئات هي: النساء، الصغار، المتاجرین في 

  .٢، والرجال الذین یمارسون الجنس مع الرجال"الجنس التجاري وعمالئهم، الذین یتناولون المخدرات بالحقن

                                      
١- UNICEF, WFP, UNDP, UNFPA,UNODC, ILO, UNESCO, WHO, WORLD BANK 

٢- http://www.unfpa.org/upload/lib_pub_file/343_filename_Condom_statement.pdf  
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وٕاذا حدث الحمل بعد كل تلك المراحل، فاإلجهاض متاح في العیادات والمستشفیات كوسیلة للتخلص من 

  .)Safe Abortion( اإلجهاض اآلمنتحت مسمى ) Unwanted pregnancy( الحمل غیر المرغوب فیه

تتبعها بالفعل الحكومات الغربیة في التعامل مع ظاهرة حمل  تلك الخطوات التي نوالخطیر في هذا األمر أ

المراهقات، قد تم صیاغتها في منظومة سمیت بمنظومة (الصحة الجنسیة واإلنجابیة)، ثم وضعت على شكل 

حیث یتم  ،بغض النظر عن التباین الثقافي والدیني بینها ،بنود في وثائق دولیة تفرض على شعوب العالم أجمع

خالل منظمة األمم المتحدة على تلك الشعوب باستخدام سالح المعونات والمساعدات االقتصادیة، فرضها من 

   سواء بالترغیب او الترهیب.

  مكونات الصحة اإلنجابیة:

 Sex( من خالل التثقیف الجنسي) Safe Sex(تعلیم األطفال ما یطلق علیه الجنس اآلمن 

Education(١
حمل الحدث  حمل كالواقیات الذكریة وحبوب منع الحمل، وٕاذا ماثم تقدیم خدمات الوقایة من ال، 

تم إجهاضها بناء على رغبتها في المستشفى. وفیما یلي شرح یرغم هذا وأرادت الفتاة التخلص من ذلك الحمل 

  لكل مكون من مكونات الصحة اإلنجابیة:

  :Sex Educationتعلیم الجنس/ التثقیف الجنسي  :المطلب األول

علیم األطفال والمراهقین كیفیة ممارسة الجنس، والتدریب على الطرق المختلفة إلشباع الغریزة، یقصد به ت

، واعتبارها األفضل من حیث األمان من )Oral sex(العادة السریة، والشذوذ الجنسي، والجنس الشفهي  :منها

الحمل. وتدعو وث من حد، و )Sexually Transmitted Diseases(اإلصابة باألمراض المنقولة جنسیة 

الوثائق الدولیة إلى إزالة كل الحواجز والعوائق التي تعوق نشر برامج التثقیف الجنسي، حتى ولو كانت تلك 

: "وعند على /ك) من وثیقة بكین٨٣العوائق ناشئة عن القیم والثقافات األصلیة للشعوب، حیث تنص المادة (

االجتماعیة التي تعترض التثقیف في مجال الصحة الجنسیة االقتضاء إزالة الحواجز القانونیة والتنظیمیة و 

  واإلنجابیة في إطار برامج التعلیم الرسمي بشأن مسائل الصحة النسائیة".

وبخاصة بین  ،: "ضمان تثقیف البنات ونشر المعلومات بینهنعلى من وثیقة بكین ٩٣كما ینص البند 

على النحو المتفق علیه في  ،صحة اإلنجابیة والجنسیةصفوف المراهقات فیما یتعلق بفسیولوجیة اإلنجاب وال

برنامج عمل مؤتمر القاهرة للسكان والتنمیة، وممارسة تنظیم األسرة بشكل یتسم بالمسئولیة، واألمراض التي تنتقل 

 .  "وحصول المراهقات على المشورة٢تصال الجنسي واإلصابة بفیروس نقص المناعة البشریة"عن طریق اال

 یؤخذ ا ما الوكثیرً  ا،ا تمامً ا أو معدومً یزال قاصرً  والخدمات فیما یتعلق بالصحة الجنسیة واإلنجابیة ال والمعلومات

  .٣حترام والموافقة المستنیرة "الخصوصیة واالفي  عتبار حق الشاباتاالفي 

                                      
  .حتى ال یثیر هذا التعلیم ثائرة الجهات المحافظة، یتم بذریعة الحمایة من مرض اإلیدز -١

  (هـ). ٢٨١بند د البنات في مجالى الصحة والتغذیة،وثیقة بكین، الهدف اإلستراتیجى للقضاء على التمییز ض -٢

 .٩٣وثیقة بكین، جسم المرأة والصحة، بند  -٣
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المجتمعات بدًال عد الثقافة الغربیة الجنس كالطعام والشراب والهواء، ال یمكن حرمان الجسد منه، وأنه على وتُ 

من تقییده بمجموعة من األطر التشریعیة والدینیة، أن تعترف بحق الجمیع في هذه الممارسات وتسمح بها 

ممارسة الجنس  لسن األدنى بالحد تتعلق ولوائح قوانین وٕاصدار بل ویجب على الحكومات "استعراض .عالنیة

)minimum legal age of consent(، األدنى الحد ورفع بإنفاذها، والتقید الزواج مامإت لسن األدنى والحد 

 الفرص زیادة من خالل القوانین، تلك إلنفاذ االجتماعي التأیید یئةهتو الضرورة، تقتضي حیثما لسن الزواج

 .١المدارس" سلك في البنات لجدوى استمرار والترویج أمور، جملة بین من للبنات، المتاحة التعلیمیة

ن تمارس الجنس مع من تشاء بدون أومات تحدید السن األدنى الذي یمكن للفتاة فیه ومثلما ُفرض على الحك

 التوعیة ذلك في بما للمراهقین الخاصة ن تقع تحت طائلة القانون، توجب على الحكومات "تلبیة االحتیاجاتأ

إلى الدخول في ؛ حتى ال یضطر المراهقون على األخص ٢واإلنجابیة وبالصحة الجنسیة التغذویة، باالضطرابات

یدز)، یفیة الممارسة مع توقي الحمل واإلعالقات دون معلومات (أي بدون أن تكون لدیهم المعلومات الالزمة لك

لى اإلجهاض (الذي تبیحه تلك إبما قد یؤدي إلى أحد الخطرین الحمل غیر المرغوب فیه ومن ثم اللجوء 

، أو االصابة باألمراض الجنسیة الوفاةومن ثم احتمال  المجتمعات الغربیة من باب الحقوق والحریات المطلقة) 

  . الوفاة اوبخاصة اإلیدز وأیضً 

ویعبر عن هذا المعنى أحد األعضاء الشباب من البرنامج العالمي للشركاء التابع لصندوق األمم المتحدة 

بغي على تلك بحیث یجب أال نعرف، وین ،للغایة ٣: "بعض الفئات تظن أننا صغار السنفي مقولته للسكان

. (هكذا یفهم هذا الشباب الثقافة الجنسیة، بأنها تمثل ٤الفئات أن تعرف أننا صغار السن للغایة ألن نموت"

  بالنسبة له الحمایة من الموت).

وهذا یرد  ،ا لتغیر واقع المجتمعاتنظرً  ؛یرى البعض أنه قد بات تثقیف األطفال من الضرورات الملحةوقد 

  علیه بوجهین:

لیس من قبلنا نحن فحسب،  ،أن تثقیف األطفال بالشكل الذى تریده الوثائق الدولیة مرفوض :األولالوجه 

وهي الوكالة  – الیونسكوا حین أعلنت وبدا هذا واضحً  ،معارضة شدیدة حتى من الغربیین أنفسهم واجهته وٕانما

على وزارات التربیة تعلیمى وزیع دلیل تعن مشروع ا مؤخرً  -  الدولیة المعنیة بتطویر التعلیم والثقافة في العالم

بغیة إرشاد المعلمین إلى ما یجب تدریسه لصغار السن من مواضیع  ؛والتعلیم والمدارس والمعلمین في العالم

أغلبها في  -شنت جماعات محافظة ودینیة فتتعلق بالجنس وأجسادهم والعالقات واألمراض المنقولة جنسًیا. 

ألنها توصي بفتح حوار بشأن  ؛على مسودة الدلیل التي صدرت في یونیو الماضيهجوًما  - الوالیات المتحدة

                                      
  /ك١٣، البند: ألف/ ٢٠٠٧للجنة مركز المرأة باألمم المتحدة،  ٥١وثیقة القضاء على جمیع أشكال العنف والتمییز ضد الطفلة األنثى، االجتماع  -١

  /أ١٤/٤البند: ألف/  المرجع السابق، -٢

سنة)، انظر صندوق األمم المتحدة للسكان، حالة سكان  ٢٤سنوات و ١٠مصطلح صغار السن یعني في تعریف األمم المتحدة (من تتراوح أعمارهم بین  -٣

  .٤٥، ص ٢٠٠٥العالم 

 .٤٥المرجع السابق، ص  -٤
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وتصف العفة بأنها "أحد الخیارات المتاحة أمام صغار السن" لدرء المرض والحمل غیر  ،المثلیة الجنسیة

 هذه  تدفعو ، "السریة التحاور مع أطفال تبلغ أعمارهم خمس سنوات حول العادة المسودة وتقترح ،المرغوب فیه

إلى االنسحاب  - وهي صندوق األمم المتحدة للسكان -  االنتقادات إحدى الوكاالت المشاركة والمتبرعة الرئیسیة

   المتحدة. باألمم ا لروایة مسؤولینوطلبت حذف اسمها من المواد المنشورة طبقً  ،من المشروع

جهاض تتخذ من والیة فیرجینیا وهو مؤسسة مناهضة لإل –من معهد بحوث السكان  "كولین میسون"وانتقد 

المشروع قائًال: "إذا مررت بموقف كهذا أبًدا حیث یتعین تدریس الجنس لألطفال قبل سن  - لهااألمریكیة مقًرا 

وقد وجدت الیونسكو نفسها إزاء هذا الوابل من االنتقادات  فإن هذه لیست الطریقة المناسبة للقیام بذلك".، البلوغ

 .كان منها إال أن أزالت مسودة الدلیل الصادر في یونیو من موقعها على اإلنترنتفما  في موقف الدفاع.

  ١وأرجأت نشره إلى اكتمال صورته النهائیة.

فاألخیرة هى التى یمكن حمایة  ،والتربیة الجنسیة ٢أنه البد من التمییز بین التثقیف الجنسى :الوجه الثانى

تجاهات واال والخبرات الصالحة، التى تمد الفرد بالمعلومات، "التربیة حامد زهران:.كما عرفها د يوه ،أبنائنا بها

 ،يجتماعواال ،ينفعالواال ،يوالعقل ،يوالفسیولوج يالسلیمة إزاء المسائل الجنسیة بقدر ما یسمح به نموه الجسم

   ٣المجتمع"في  جتماعیة والقیم األخالقیة السائدةإطار التعالیم الدینیة والمعاییر اال يف

  ى هذا فإن مراحل التربیة تتوزع على مراحل النمو على النحو التالى:وعل

وهذه المرحلة تبدأ من میالد الطفل حتى بدایة تمییزه : مرحلة الطفولة األولى (مرحلة الكمون الجنسى) - ١

   المرحلة بالكمون أو الخمول الجنسي.وتتسم هذه 

ألیة مثیرات و الفتاة أعلى عدم تعریض الفتى  رتكزوهذه المرحلة ت: المرحلة الثانیة (مرحلة التمییز) - ٢

ذا ما إ و  مرحلة البلوغ،في  ا وتهیئة لتمام نضج الدافع الجنسىدً ألن هذه المرحلة تعد تمهی تتعلق بالدافع الجنسي؛

  .وقت مبكر فإن لهذا تأثیر ضارفي  تعرض الطفل لمثیرات شدیدة تعمل على تنشیط وتهییج الدافع الجنسى

 الحمل، ورعایة المراهقة الحامل: تقدیم وسائل منع: انىالمطلب الث

وفي موعد ال یتجاوز  ،قرب وقت ممكنأالحكومات "بإتاحة اإلمكانیة في  "عالم جدیر باألطفال"وثیقة تطالب 

لجمیع األفراد من األعمار المناسبة، للحصول من خالل نظام الرعایة الصحیة األولیة على خدمات  ٢٠١٥عام 

                                      
-١ http://wfsp.org/index.php?option=com_content&view=article&id=313&Itemid=58  

االستخدام تعرف األمم المتحدة الثقافة الجنسیة بأنها: "توفیر معلومات كاملة ودقیقة عن السلوك الجنسي اإلیجابي المأمون والمسئول، بما في ذلك  ٢-

  ریة المناسبة والفعالة بغیة الوقایة من فیروس اإلیدز.الطوعي لوسائل الوقایة الذك

: فهو االستخدام  الجنس المسئول: هو استخدام كافة الوسائل أثناء الممارسة الجنسیة لمنع الحمل ومنع اإلصابة باألمراض الجنسیة، وأما  والجنس اآلمن

االتحاد  ،عمان ،ن، أصدره االتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والهالل األحمردلیل تدریبي للمراهقی ، انظر:الطوعي لهذه الوسائل باالتفاق مع اآلخر

  . ١١٢ص ،٢٠٠١

  .٤١٨ط.عالم الكتب، بدون تاریخ،  علم نفس النمو، حامد زهران، -٣



 

٣٤ 
 

جراءات التي تقدم من ا من ضمن اإل، أي أن یصبح تقدیم خدمات الصحة اإلنجابیة إجراءً ١جابیة"الصحة اإلن

  .إلخ من األمراض، وتغذیة سلیمة.. خالل نظام الرعایة الصحیة األولیة من تطعیمات وتحصینات، ووقایة

اج غیر الملباة إلى "وتلبیة حاجة األفراد واألزو  :٢٠٠٥تقریر صندوق األمم المتحدة للسكان عام  فيجاء 

الحد من الخصوبة غیر المرغوبة على  اوینطوي أیضً  ،وسائل لمنع الحمل ضروریة من زوایة حقوق اإلنسان

  . ٢انعاكسات هامة على المستوى الكلي"

بدعوى أنه یعیق الفتاة عن مواصلة تعلیمها، تنص االتفاقیات على  ١٨وفى حین یجرم الزواج تحت سن 

كید على مواصلة التعلیم للمراهقات الحوامل، وعلى: "أن تتاح للمراهقات أالرعایة، بل والتتقدیم كل الخدمات و 

ا، وبصورة متیسرة التكلفة على الرعایة األساسیة في مجال طب التولید، وعلى الحوامل إمكانیة الحصول فورً 

الجید والموظفون األكفاء وعلى خدمات الرعایة الصحیة أثناء فترة الوالدة والنفاس، والتي یتوافر لها التجهیز 

  .٣العنایة الماهرة أثناء الوالدة والرعایة بعد الوالدة وتنظیم األسرة من أجل أمور في جملتها تعزیز األمومة اآلمنة"

. ٤و"القیام عند االقتضاء بتصمیم وتنفیذ برامج تتیح للمراهقات الحوامل والمراهقات األمهات مواصلة تعلیمهن"

 ،البنات لجمیع التعلیمیة األخرى، والمستویات االبتدائي المستوى وفي ،المبكرة الطفولة مرحلة في ة"وٕاكمال الدراس

 .٥الشابات" واألمهات الحوامل المراهقات ذلك في بما

  :المطلب الثالث: إباحة اإلجهاض

یات تفاقالقائمین على اال من وجهة نظر، یةأهم عناصر منظومة الصحة اإلنجاب من یعد هذا المطلب

نه قد یحدث الحمل رغم توفیر الثقافة الجنسیة، ووسائل منع الحمل للفتیان والفتیات، إال أن أحیث یرون  ،الدولیة

ا، وفي حال احتفاظ الفتاة بحملها، توجَّب على الحكومة رعایتها طوال فترة یزال قائمً  حدوث الحمل الاحتمال 

ذا قررت الفتاة االستغناء عن مولودها إهذا العبء الحمل بما یشكله ذلك من عبء اقتصادي ضخم، ویزید 

  .ا أن تتكفل بهوالتخلي عنه، فإن على الحكومة أیضً 

حیث ستبحث عن قررت الفتاة االحتفاظ بمولودها، فإن ذلك یعني أنها مهددة بالتوقف عن التعلیم،  وٕاذا ما

ض كحل لكل تلك المشكالت، نفاق على نفسها وعلیه. وبالتالي یتم طرح اإلجهاكي تتمكن من اإل ؛عمل

ا بحیث یتم إجراءه في العیادات ، أي أن یتم إباحته قانونً )Safe Abortion(وللترغیب فیه یتم وصفه باآلمن 

  والمستشفیات.

                                      
  .٢٠٠٢، ٣٣وثیقة عالم جدیر باألطفال، بند  -١

  .١٢، ص ٢٠٠٥العالم : االستثمارات االستراتیجیة: عائد المساواة، حالة سكان ٢الفصل  -٢

  .٢٠٠٢/ز، ٣٥وثیقة عالم جدیر باالطفال، بند  -٣

  .٢٠٠٢، ١٠/ ٤٠وثیقة عالم جدیر باألطفال، بند  -٤

  /هـ.١٤/٢، البند: ألف/ ٢٠٠٧للجنة مركز المرأة باألمم المتحدة،  ٥١وثیقة القضاء على جمیع أشكال العنف والتمییز ضد الطفلة األنثى، االجتماع  -٥
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إباحة  –مدى تصادم تلك المطالبة  -  تمام اإلدراك - وتدرك اللجان القائمة على صیاغة االتفاقیات الدولیة 

عمدت تلك اللجان  ولذلك الثالث على وجه الخصوص،العالم ظم شعوب العالم، و مع ثقافات مع -  اإلجهاض

أو اعتراض هذا المفهوم، حیث تم  ةلى بعض االلتفافات، وذلك كي تتقبل الحكومات والشعوب دون غضاضإ

 Sexual and Reproductive health(إدماج اإلجهاض ضمن "خدمات الصحة اإلنجابیة والجنسیة 

services( غیر المرغوب فیه "، كو) سیلة للتخلص من الحملUnwanted Pregnancy(،  الحظ كلمة

  (غیر المرغوب فیه) إلیجاد المبرر لعمل اإلجهاض.

من وثیقة عالم جدیر باألطفال رغم ) ٤٤، ٣٥، ٢٤، ٢٣(وقد تم بالفعل تمریر هذه المصطلحات في البنـود 

الوالیات المتحدة وكندا بأنها تشمل بالضرورة خدمة  اعتراف بعض الوفود الحكومیة لبعض الدول مثل وفدي

اإلجهاض وتأمین الحریة الجنسـیة للمراهقات، ورغم ردود األفعال الغاضبة من الدول اإلسالمیة والفاتیكان 

  ١)Pro – Life & Pro - Family( وبعض المنظمات الغیر حكومیة األخرى مثـل

تعبیر عنه باإلجهاض اآلمن، إلضفاء صفة األمان على ا في االلتفاف حول المصطلح، یتم الوٕامعانً 

و العیادة الطبیة، وال یكتفى بهذه االلتفافات، بل یتم تحویل أاإلجهاض إذا ما تم إباحته وٕاجرائه في المستشفى 

اإلجهاض إلى حق من الحقوق اإلنجابیة للنساء والمراهقات، حیث ترى تلك الوثائق أن افتقار الفتیات إلى 

ت بشأن حیاتهن الجنسیة قد یؤدي إلى حمل غیر مرغوب فیه، وبالتالي تلجأ الفتیات الحوامل إلى المعلوما

استخدام وسائل غیر طبیة إلجهاض حملهن، بما یشكل خطورة على حیاتهن، ومن ثم جاءت تسمیة اإلجهاض 

  ینه.بهذا االسم الجذاب (اإلجهاض اآلمن) لترغیب الحكومات في الموافقة علیه وٕاقراره وتقن

وترى الوثائق أن ما یدفع الفتاة الحامل إلى إجهاض نفسها في مجتمعاتنا على وجه الخصوص، هو (وصمة 

العار) التي تلحق بها بسبب تكون هذا الحمل نتیجة لعالقة غیر شرعیة، ومن ثم تطالب تلك الوثائق بتغییر 

وامل إلى اللجوء إلى اإلجهاض غیر الثقافة المجتمعیة التي تجرم تلك العالقات، فال تضطر الفتیات الح

المأمون، إضافة إلى ما سبق من مطالبة الحكومات بتقنین اإلجهاض، حتى یتیسر للفتیات إجرائه تحت رعایة 

  الدولة وحمایتها.

 وتستنكر لجان المرأة والطفل في األمم المتحدة عدم حصول المراهقین في كثیر من دول العالم على خدمات

: "وحصول المراهقات على المشورة والمعلومات ینص على )٩٣، فنجد في وثیقة بكین (البند الصحة اإلنجابیة

یؤخذ في  ما ال ا، وكثیرً اتمامً  اأو معدومً  اوالخدمات فیما یتعلق بالصحة الجنسیة واإلنجابیة ال یزال قاصرً 

مع انعدام المعلومات والخدمات االعتبار حق الشابات في الخصوصیة والسریة واالحترام والموافقة المستنیرة .. 

ومن خطر اإلصابة باألمراض التي تنتقل عن طریق  ،یزید من خطر الحمل غیر المرغوب فیه والمبكر للغایة

حداث تحسینات إوكذلك خطر عملیات اإلجهاض غیر المأمون. وال یزال الحمل المبكر یعوق  ،تصال الجنسياال

  ي للمرأة في جمیع أنحاء العالم".في الوضع التعلیمي واالقتصادي واالجتماع

                                      
  .١٢٧، ص ٢٠٠٢ائتالف المنظمات اإلسالمیة، اللجنة اإلسالمیة العالمیة للمرأة والطفل، المجلس اإلسالمي العالمي للدعوة واإلغاثة، بیان  -١
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"على الحكومات تحدید قسم من میزانیاتها  على: ١٩٩٩توصیات مؤتمر الشباب في الهاي عام  نصتكما 

  وخاصة موانع الحمل، واإلجهاض بحیث یتمكن الشباب من صنع قراراتهم واختیارها". ،لتأمین هذه المطالبة

هو حق لهن؟ وهل  ،ى أوعیة یتم ملئها وتفریغها دون أي قیودهل تحویل النساء والفتیات إل :ونحن نتساءل

ء) یتمتع به الرجل، ثم یلقي به في قارعة الطریق، دون أدنى يهذا هو مفهوم الحق؟ أن تتحول المرأة إلى (ش

  كرامة، وأدنى حق؟ هل في هذا أي میزة تتمتع بها المرأة، ویجوز المطالبة بها كحق من حقوقها؟

ا من حقوق اإلنسان، قد ات الغربیة التي أباحت العالقات الجنسیة لكل األفراد، وجعلتها حقً وٕان كانت المجتمع

توصلت إلى تقدیم خدمات الصحة اإلنجابیة ألفرادها في محاولة للتعامل مع ما أفرزته تلك الثقافة من ظواهر 

تعاني مجتمعاتنا اإلسالمیة  نتشار اإلصابة بمرض اإلیدز، فهلاخطیرة، أهمها ظاهرة حمل المراهقات، وظاهرة 

في  ا أخرى، من رغبةمن نفس الظاهرة، حتى یتم ترویج نفس المنظومة فیها؟ أم أن تلك المنظومة تخفي أهدافً 

  المرأة والطفل.علیهما وأول المجني  ،فیه من  ضیاع للحقوق نحالل رغم ماشیوع للفاحشة والفساد الخلقي واال

ئل الباب أمام كل شاب وفتاة إلى شتى فنون التحلل واإلباحیة، من أیسر یقول د. البوطي: "فتحت هذه الوسا

قتحام أسبابه، وتحمل أعبائه، اوبدون أي كلفة، فلقد أغنى ذلك كًال منهما عن ضرورة التفكیر بالزواج، و  ،سبیل

لمانعة للحمل، كما أغنى ذلك كًال منهما عن االرتباط بذیول األطفال، وعن تحمل تبعاتهم إذا كان في الوسائل ا

ال یشوبها كدر، وال یدنو إلیها منغص أاألطباء الذین یتقنون فن اإلجهاض إبقاء على سبیل المتعة المحرمة  يوف

من النسـل  امن المتعة بدون مغرمً  ان سوء العواقب، وما یحقق للشباب مغنمً والبعد عمما یضمن لها سالمة اللذة 

  .١والذریة

أحد صور عظمة اإلسالم تبدت في  أن بل ال نبالغ إذا قلنا ،اضح وصریحوموقف اإلسالم من اإلجهاض و 

وكأنه یبین أن هناك عالقة  ،حیث قرن بین الفاحشة وبین قتل النفس التي حرم اهللا قتلها إال بالحق ،هذه النقطة

وال ( :تعالـى اهللا قال، إال في حضور األول يتشر سوأن األخیر ال یعم وال ی ،قویة بین الفاحشة وبین قتل األوالد

اُكم ِبِه َلَعلَُّكْم  َتْقَرُبوا الَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها وَما َبَطَن وال َتْقُتُلوا النَّْفَس اَلِتي َحرََّم اللَُّه إال ِباْلَحقِّ َذِلُكمْ  وصَّ

وال َیْقُتُلوَن النَّْفَس اَلِتي (وقال:  .]١٢:ة الممتحن[) وال َیْزِنیَن وال َیْقُتْلَن َأْوالَدُهنَّ (وقال:  .]١٥١:األنعام [) َتْعِقُلونَ 

  .]٦٨:الفرقان[) َحرََّم اللَُّه إال ِباْلَحقِّ وال َیْزُنونَ 

  :المطلب الرابع: الدعوة إلى رفع سن الزواج ومحاربة الزواج المبكر

طاق الزواج في الوقت الذي تصر فیه االتفاقیات الدولیة، وتلح على منح الحریة الجسدیة للفتیات خارج ن

ا وتلّح على وتوفیر وسائل منع الحمل، وٕاباحة اإلجهاض كوسیلة للتخلص من الحمل (السفاح).. تصّر أیضً 

كما تعّده ضمن الممارسات الضارة، وتطالب برفع  ،ا ضد الطفلةتجریم الزواج تحت سن الثامنة عشر، وتعده عنفً 

  ناث.سن الزواج وتوحیده من منطلق المساواة بین الذكور واإل

                                      
 .محمد رمضان أبو بكر، مرجع سبق ذكره -١
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"ینبغي على الحكومات.. أن تزید السن األدنى عند الزواج : ١٩٩٤المؤتمر الدولي للسكان عام  ورد فيفقد 

حیثما اقتضى األمر، وعلى الحكومات والمنظمات غیر الحكومیة توفیر الدعم االجتماعي الالزم إلنفاذ القوانین 

احة بدائل تغني عن الزواج المبكر من قبیل توفیر فرص وال سیما بإت ،المتعلقة بالسن األدنى الشرعي عند الزواج

  التعلیم والعمل".

من الممارسات الضارة والتعسفیة، حیث نصت على: ) ٢٠٠٢(عالم جدیر باألطفال  اعتبرته وثیقةوقد 

 ،والقسري ،الزواج المبكر :التعسفیة التي تنتهك حقوق األطفال والنساء مثل "القضاء على الممارسات الضارة أو

  وتشویه األعضاء التناسلیة لإلناث". 

"سن القوانین  :/ د)٢٧٤(القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد الطفلة  تحت محورإعالن بكین  فيوجاء 

ورفع الحد  ،بصرامةوٕانفاذ تلك القوانین  ،والحد األدنى لسن الزواج ،المتعلقة بالحد القانوني األدنى لسن الرشد

  قتضاء".عند اال لسن الزواجاألدنى 

"ال یكون لخطوبة  :على ٢/ ح/ ١٦المادة إلغاء كافة أشكال التمییز ضد المرأة (سیداو)  اتفاقیةنصت و 

أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جمیع اإلجراءات الضروریة بما فیها التشریع لتحدید  - سنة ١٨دون  -  الطفل

  .ا"امی� إلز  اسن أدنى للزواج، ولجعل تسجیل الزواج في سجل رسمي أمرً 

فهي تحارب الزواج المبكر في الوقت الذي تدعو فیه إلى الزنا  ،التناقض العجیب في الوثائق الدولیةونلحظ 

 اوتعتبر أن حفاظ الفتاة على عذریتها هو تحكم جنسي من قبل ولي أمرها، األمر الذي ُیولد لدیها كبتً  ،المبكر

التقریر الصادر  وهذا ما نص علیه لعنصریة والعنف ضد الفتاة،!! وتعده الوثائق الدولیة من أسوأ أشكال ااجنسی� 

"القضاء على  في األمم المتحدة بعنوان) DAWعن اجتماع لجنة الخبراء الذي عقده قسم االرتقاء بالمرأة (

"كثیر من أسوأ أشكال العنصریة والعنف ضد الفتیات  ):٤٨( " في البندكافة أشكال التمییز ضد الطفلة األنثى

تركز على التحكم الجنسي واإلنجابي للمرأة  افي بیوتهم ومجتمعاتهم، مجتمعات الرجال واألوالد دائمً  تحدث

 ١، والكبت الجنسي للفتیات شامًال التركیز الشدید على عذریة الفتاة وخصوبتها یقود للتمییز وٕاذعان الفتیات"ةوالفتا

.  

ب واهیة، كالخوف على صحة األم والطفل، والخشیة للمطالبة لرفع سن الزواج بأسبا تفاقیاتاالوتتذرع تلك 

حیث نصت على: "هناك  ،وثیقة بكینوقد عبرت عن ذلك  ،نتیجة هذا الزواج ؛من ازدیاد عدد وفیات األطفال

سنة ینجبن كل عام، لكن األمومة في سن صغیر للغایة  ١٩و ١٥ملیون بنت تتراوح أعمارهن بین  ١٥أكثر من 

ت خالل الحمل والوالدة، بل وعلى خطر یودي بصحة األم، كذلك فإن أطفال األمهات إنما تنطوي على مضاعفا

الشابات تزداد بینهم مستویات اإلصابة باألمراض والوفیات، وما برح اإلنجاب المبكر یشكل عقبة تحول دون 

                                      
  م.٢٠٠٧ ،DAWتقریر لجنة الخبراء، القضاء على كافة أشكال التمییز ضد الطفلة األنثى، قسم االرتقاء بالمرأة  -١



 

٣٨ 
 

. وٕاجماًال یمكن التعلیمیة، واالقتصادیة واالجتماعیة في جمیع أنحاء العالم :تحسین مركز المرأة من النواحي

  .١وا بصورة بالغة من فرص التعلیم والعمل"دُّ حُ اج المبكر واألمومة المبكرة أن یَ للزو 

وتلك االدعاءات مردود علیها بدراسات علمیة طبیة ونفسیة وتربویة أكدت على مزایا الزواج قبل سن الثامنة 

بحث قارن فیه حاالت حمل ووالدة  -  دةأخصائي في أمراض النساء والوال -  د.دیفید هارتلي قدم" عشر، حیث 

، فوجد أن ٢٥إلى  ٢٠وحاالت حمل ووالدة في سن  -  امبكرً  اوهو ما تعتبره االتفاقیات زواجً  - سنة  ١٧في سن 

"إن على المرأة من الناحیة البیولوجیة  وكما یقول د. سنانوي: قل من الحالة الثانیة.أالمشاكل في الحالة األولى، 

ن خالل سنوات قلیلة بعد سن البلوغ، فقد تبین أن إنجاب المرأة ألول طفل من أطفالها في سن أن تبدأ الحمل م

  .٢مبكرة تحت العشرین هو أهم وسائل الوقایة من سرطان الثدي"

فقد یرجع إلى نقص خبرة األم الصغیرة بواجبات الرعایة المطلوبة  ..أما تأثیره السلبي على الطفل المولود

یرجع إلى عدم تدریب الفتاة منذ الصغر على رعایة  یرجع إلى الزواج المبكر بقدر ما خفاق الللمولود، وهذا اإل

  األطفال.

مثلما  ،أما كونه یقلل من فرص إكمال التعلیم، فهو ما قد تقع فیه من تتزوج في انفصال تام عن أسرتها

ب منها والدیها أن تستقل عن طلییحدث في المجتمع الغربي، حیث تعیش الفتاة مع شاب بدون زواج بعد أن 

  األسرة وتعتمد على نفسها.

أما في المجتمعات اإلسالمیة، ففي الغالب حین تتزوج الفتاة وهي دون الثامنة عشر، تكون مع أسرتها أو 

ألن هذا النظام مبني على التعاون  ؛أسرة زوجها (أسرة ممتدة)، وهي تعتبر خیر معین لها على استكمال تعلیمها

  والتراحم بین أفراد األسرة. والتعاطف

حیث  ،ومن ثم الحرمان إنما ینطبق على المجتمعات الغربیة ،ومن ثم فإن القول بأنه یقلل من فرص العمل

  وبالتالي یقلل من دخلها. ،كي تعول نفسها، ومن ثم فإن حملها یقلل من فرص عملها -  مرغمة –تعمل المرأة 

تزوجت ینفق علیها زوجها، وبالتالي فإن  ینفق علیها ولیُّها، وٕاذا ما أما في المجتمعات اإلسالمیة فإن الفتاة

  وتحظى بضمان اجتماعي مدى الحیاة. ،مصدر دخلها ثابت

ناهیك عن اآلثار السلبیة لرفع سن الزواج، والذي نراه على أوسع نطاق في المجتمعات التي استجابت لهذه 

  :، والتي منهاالدعوات الخطیرة

  :لزناا نتشارا -١

 ؛مع عدم وجود مصرف طبیعي ،وذلك بسبب اشتداد الشهوة عند الشباب في هذه المرحلة المبكرة من العمر

  لخ.إغتصاب... كالزنا واال ،مما یدفع الشباب إلى تصریف هذه الثورة في مصارف غیر شرعیة

                                      
 . ١٤٢، ص ١٦٨بند )،الم(، الفصل الرابع ١٩٩٥تقریر المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بكین،  -١

 .٢٨٤، ٢٨٣ص  ،٢٠٠٣محمد رمضان أبو بكر، الطفولة في  االتفاقیات الدولیة  والمحلیة، جامعة األزهر، كلیة الدعوة اإلسالمیة، -٢



 

٣٩ 
 

 مع تأخر سن الزواجویبین أحد الباحثین (كینیث ووكر) أثر رفع سن الزواج في المجتمعات الغربیة فیقول: "و 

ة الغربیة تثیر وتحفز یفإن المدن -  إلحدى القنوات الهامة للتفریج الجنسي اما یمكن أن نعتبره إغالقً  وهو - 

الشهوة الجنسیة، مما ینشأ عنه خلق حالة من التهیج واإلثارة المتتابعة التي تجد كل سبل التفریج المشروع مغلقة 

 -  اأساسً  -  كثیر من أشكال االنحرافات الجنسیة كاالغتصاب، التي ترجع أمامها. وهذا من شأنه أن یتسبب في

إلى نوع الثقافة الجنسیة التي صنعناها بأیدینا، فاالنحرافات الجنسیة جزء من ثقافتنا، كما أن البطالة جزء من 

اب وأغلب من المدنیة یضع الشبنظامنا الصناعي. ویجب أال یدهشنا هذا الوضع، ما دمنا قد أبدعنا شكًال 

 -  اأیضً  –األنشطة والقوى الجنسیة في حالة من اإلثارة المستمرة، فنحن الذین صنعنا هذه األوضاع، ونحن 

  .١"الذین ندفع الثمن

من الترجمة  ١٢٧ – ١٢٦ص (  ٢فى كتابه " مباهج الفلسفة " المعروف"ول دیورانت " الفیلسوف  :یقولو 

 ىتقدم فیه إلى الناس كل باعث عل يالوقت الذ يبط عن الزواج، فإلى كل مث ية تفضیفحیاة المدن" :)العربیة

ا عما كان من قبل، كما یتأخر النمو الصلة الجنسیة وكل سبیل یسهل أداءها. ولكن النمو الجنسى یتم مبكرً 

ا أمرً فإنه اآلن یبدو  يالزراع يفى ظل النظام االقتصاد ا ومعقوالً ا عملی� . فإذا كان قمع الرغبة شیئً ياالقتصاد

 حتى لقد یصل إلى سن الثالثین، ،ا وغیر طبیعى فى حضارة صناعیة أجلت الزواج حتى بالنسبة للرجالعسیرً 

الزمن القدیم، وتصبح  يالثورة، وأن تضعف القوة على ضبط النفس عما كان ف يوال مفر من أن یأخذ الجسم ف

ویفاخر الرجال  .على الجمال جماالً  ين یضفكا يالحیاء الذ يا للسخریة، ویختفكانت فضیلة موضعً  يالعفة الت

بتعداد خطایاهم، وتطالب النساء بحقها فى مغامرات غیر محدودة على قدم المساواة مع الرجال، ویصبح 

فسة الهاویات ال برقابة البولیس. لقد تمزقت االبغایا من الشوارع بمن يا، وتختفا مألوفً االتصال قبل الزواج أمرً 

   ٣یحكم به " ي، ولم یعد العالم المدنيالزراع يالقأوصال القانون األخ

  فترة الخصوبة: تقلیل  -٢

كما جاء في الدراسة التي أجراها المجلس القومي للسكان: "أن كل ارتفاع في سن الزواج بمقدار سنة یؤدي 

وبة بشكل طفل، وتؤكد الدراسات المختلفة تأثر الخص ٢١في المتوسط إلى خفض عدد األطفال في األسرة بنحو 

  .٤حتمالیة أعلى لعدد مرات الحمل والوالدة"حیث أن الزواج المبكر یعطي ا ،ألولمباشر بالسن عند الزواج ا

یقتصر بالضرورة على األم فقط، بل یتعداها إلى أوالدها،  قد ذكر علماء الوراثة أن أثر تأخیر الزواج الو 

ولیس فقط  في بطن أمها، اوعملها منذ كانت األم جنینً ختزالها االبویضة الناتجة التي بدأت  ةوالسبب هو كهول

                                      
 .١٨٣، ص ھ١٤١٧مكانتها في اإلسالم في ضوء الكتاب والسنة، جامعة أم القرى، مكة، مها عبد اهللا األبرش، األمومة و  -١

حتى تصبح هي األصل المعترف به  ،یفسر به اختفاء العفة من المجتمع الصناعي وانتشار الفاحشة فیهلیلجأ "ول دیورانت" إلى التفسیر المادي للتاریخ  -٢

بینما یمكننا أن ننجو من هذا المصیر إذا ما  ،وینظر إلى آثارها ،أنه نظر إلیها على أنها أمر واقع ال حیلة فیهاوما یعنینا هنا  وتصبح العفة مثار السخریة،

 رفضنا عولمته عبر  االتفاقیات الدولیة.

  http://www.sahwah.net ،محمد قطب، مذاهب فكریة معاصرة -٣

 .٤٥، ص ٢٠٠٠مبكر بریف محافظة أسیوط (مصر)، المجلس القومي للسكان، عام ظاهرة الزواج ال -٤



 

٤٠ 
 

ر التربوي، فكلما قصرت المسافة الزمنیة التي تفصل بین جیلین كلما كان خطال االخطر الصحي، وٕانما أیضً 

  .١ردمها  تكون الفجوة بین األجیال من الصغر بحیث یسهلتأثیر الكبار األدبي على الصغار أكثر قوة، حیث 

*********  

  :رعایة الطفل :نيالمبحث الثا

  :أشكال أخرى لرعایة الطفل: المطلب األول

من العقد النفسیة  خالٍ  اینشأ سوی�  يللطفل ك يالمحضن الطبیع ياألمر الذى ال مراء فیه أن األسرة ه

أن تشیر إلى أهمیة األسرة كوحدة أساسیة في المجتمع، إال االتفاقیات الدولیة ال یفوت و  ضطرابات العصبیة،واال

وذلك من  ،هدم األسرة الطبیعیةا في ذات الوقت تطالب بإجراءات خطیرة ستكون النتیجة الحتمیة لتطبیقها أنه

  خالل:

بحیث یتسع إطارها لیشمل كافة أنواع االقتران  ،: مطالبتها باالعتراف بأشكال وأنماط متعددة لألسرةأوالً 

  لطبیعي (شواذ).(ذكر وأنثى) وغیر ا الطبیعي منها ،الشرعي منها وغیر الشرعي

: التقلیل من شأن الرعایة التي تقدمها األسرة للطفل من خالل مساواة رعایة األسرة الطبیعیة بغیرها من اثانی� 

  لخ. إكرعایة المحاضن والمالجئ أو مراكز اإلیواء...  ،أشكال الرعایة األخرى

لوالدان، أو أحدهما، أو األشخاص "یتحمل ا :)٢) الفقرة (٢٧في المادة (اتفاقیة حقوق الطفل  ورد فيقد و 

مكانیاتهم وقدراتهم بتأمین ظروف إاآلخرون المسئولون عن الطفل المسئولیة األساسیة عن القیام، في حدود 

  المعیشة الالزمة لنمو الطفل".

 "یجب توفیر الفرصة لجمیع األطفال: )١٥المادة (١٩٩٠اإلعالن العالمي لبقاء الطفل عام  في جاءو 

دراك أهمیتهم في ظل بیئة آمنة مكفولة من خالل األسر، والجهات األخرى المعنیة برعایتهم إ اتهم، و الكتشاف ذو 

  .ورفاههم"

 وبناء على ذلك یجب على جمیع مؤسسات المجتمع أن): "١٨خطة عمل ذلك اإلعالن المادة ( وورد في

من أجل تنشئة األطفال والعنایة  ؛الرعایةتحترم وتدعم الجهود التي یبذلها اآلباء، وغیرهم من القائمین على تقدیم 

  بهم في بیئة أسریة".

واألمهات  " ونحن مصممون على تشجیع حصول اآلباء ):١٧المادة (وثیقة عالم جدیر باألطفال نصت و 

واألسر واألوصیاء الشرعیین ومقدمي الرعایة واألطفال أنفسهم على معلومات وخدمات وافیة من أجل تعزیز بقاء 

  هم وحمایتهم ومشاركتهم".ئنمااألطفال و 

                                      
 .٢٨٦رمضان أبو بكر، مرجع سبق ذكره، ص  -١



 

٤١ 
 

أما عن البنود التي ُتعلي من شأن أوجه الرعایة األخرى على حساب رعایة الوالدین والتي تتذرع بحجة إساءة 

) ٩المادة (، فقد نصت الوالد إلى ولده أو تأدیبه له أو أیة أسباب أخرى تدخل ضمن (مصلحة الطفل الفضلى)

إال عندما  ،الدول األطراف عدم فصل الطفل عن والدیه على كره منهما "تضمن :على اتفاقیة حقوق الطفل من

للقوانین، واإلجراءات المعمول بها أن هذا الفعل  ابإجراء إعادة نظر قضائیة وفقً  اتقرر السلطات المختصة رهنً 

لدین حالة إساءة الوا :وقد یلزم مثل هذا القرار في حالة معینة مثل مصالح الطفل الفضلى،ضروري لصون 

  .أو إهماله، أو عندما یعیش الوالدان منفصلین ویتعین اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل" ،معاملة الطفل

"للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بیئته العائلیة، أو  :على ) من نفس االتفاقیة٢٠كما تنص المادة (

البیئة الحق في حمایة ومساعدة خاصتین  بالبقاء في تلك مصالحه الفضلىا على الذي ال یسمح له حفاظً 

  توفرهما الدولة".

"یجب بذل كل جهد ممكن دون  :على ١٩٩٠اإلعالن العالمي لبقاء الطفل لعام  ) من١٩وتنص المادة (

فینبغي  مصلحته العلیاو من أجل أفصل األطفال عن أسرهم، وٕاذا ما فصل الطفل عن أسرته ألسباب قهریة، 

العنایة المالئمة البدیلة لألسرة، مع مراعاة توفیر البیئة المالئمة حیث أمكن لتربیة الطفل  عمل الترتیبات لتوفیر

  في محیطه الثقافي الخاص".

ما هي مصلحة الطفل الفضلى، أو من الذي یحددها، هل یحددها أبواه، أم الدولة، أم یحددها  ولم یرد تفصیالً 

  ة بشكل غیر مباشر!!هو بنفسه، وهو ما تشیر إلیه االتفاقیات الدولی

فالطفل سیكون أول من یكتوي بنارها، وال نرى في فتح الباب أمام  ؟وال نعلم لمصلحة من هذه اإلجراءات

فأهمیة األسرة للطفل لیس في األدوار التي یقوم  ؛انتقال الطفل من أسرته إلى أسرة بدیلة أي مصلحة فضلى له

ُیخشى وقوع  ل فحسب، وٕانما ألنها هي المؤسسة الوحیدة التي البها األبوان، أو حتى الجدود واألعمام واألخوا

فإن هذا الضرر ال ُیقارن باألضرار الفادحة  - في حاالت استثنائیة - أي ضرر منها على الطفل، وٕاذا ما وقع

مالجئ ودور إیواء ومؤسسات رعایة، مهما كانت مغلفة  التي ستلحق بالطفل حال إلحاقه بالبدائل األخرى من

وهذا ما أكدته الدراسات ، اقی� وأخال اونفسی�  اعبارات اإلنسانیة، فضررها خطیر على الطفل صحی�  مىبأس

االجتماعیة والنفسیة، حیث أن األطفال في المالجئ ودور اإلیواء ومؤسسات الرعایة یتصارعون على أم واحدة، 

ؤدى، ومهما بلغت مشاعرها فلن تكون كاألم یعدو بالنسبة لها سوى وظیفة تُ  كٌل یرید تملُّكها، بینما األمر ال

  الطبیعیة. 

بات العاطفیة والخلل النفسي، ا فروید): "إن تربیة األطفال في المالجئ والمحاضن یولد االضطراتقول (أنَّ 

  .١نحرافات الشاذة"واال

أن البیوت "وقد درس  عدد من الباحثین تأثیر االفتقار إلى رعایة األم على أطفال المؤسسات، وتبین لهم 

أن الطفل المحروم  - كذلك – من المؤسسات الجیدة، واكتشف الباحثون -  في الغالب -  السیئة تكون أفضل

                                      
 .٢٣٦سید قطب، في ظالل القرآن، الجزء األول، ص  -١
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لدیه قدر كبیر من االضطراب وانفجارات العدوان، وقد ال یستطیع أن یبتسم أو أن یستجیب للمداعبة، وقد تكون 

هیك عن السلوك العدواني الناجم عن العقد واالضطرابات وال یبدى أي مبادأة، نا اشهیتة ضعیفة، وقد ال ینام جیدً 

  ١ النفسیة كسلوك تعویضي."

ا طویًال في مسببات انهیار األسرة وضیاع معناها وقیمتها، من أم تفرغت إذا كان الغرب قد قطع شوطً 

  في نسب هؤالءإلثبات ذاتها خارج البیت، ومن ثم تخلت عن مسئولیتها الطبیعیة تجاه أطفالها، وأب فاقد الثقة 

  األطفال إلیه، كان البدیل األمثل أن یتدخل المجتمع لیحل محل البیت في العنایة بالطفل.

الزواج المقصور على  دَ قَ وكما یقول (ول دیورانت): "اآلن وقد أخذ البیت في مدننا الكبرى في االختفاء، فقد فَ 

، ابتأیید أكثر فأكثر حیث ال یكون النسل مقصودً اإلنجاب على جاذبیته الهامة، وال ریب أن زواج المتعة سیظفر 

سینمو الطالق، وتزدحم المدن بضحایا الزیجات المحطمة، و  -  كان أو غیر مباح امباحً  -  وسیزداد الزواج الحر

ثم ال یلبث أن یصاغ نظام الزواج بأسره في صورة جدیدة أكثر سماحة، وعندما یتم تصنیع المرأة، ویصبح ضبط 

تحل نظم الدولة الخاصة بتربیة  في حیاة األم، أو اعارضً  افي كل طبقة یصبح الحمل أمرً  اعً شائ االحمل سرً 

  .٢األطفال محل عنایة البیت"

  :حریة الفكر والوجدان والدین :المطلب الثاني

للطفولة بالصبغة الغربیة، فالحریة كقیمة االتفاقیات الدولیة یعد هذا المطلب أوضح تعبیًرا عن اصطباغ 

 إال أن مفهوم هذه الحریة یختلف من فكر إلى آخر، وقد أعطت  ،یة ال یجادل في ضرورتها إال مكابرإنسان

للطفل حریة االعتقاد، ف ،للطفولة الحریة للطفل انطالًقا من مفهوم الحریة في الفكر الغربياالتفاقیات الدولیة 

بل وحق العیش مع األشخاص الذین یحبهم  ،راءوااللتزام بالدین الذي یختاره، بل ونشر ما یمیل إلیه من أفكار وآ

 ،أطر شرعیة، القید الوحید هو أال یضر بنظام الدولة أو یمس حریة اآلخرین بغض النظر عن أي قیود أو

  .فالشعار الذي ُیرفع "أنت حر ما لم تضر"

  : المادة الثالثة عشر ما نصه ١٩٨٩اتفاقیة حقوق الطفل سنة  وقد ورد في

ویشمل هذا الحق حریة طلب جمیع أنواع المعلومات واألفكار  ،حق في حریة التعبیرلایكون للطفل  -١

وتلقیها وٕاذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول، أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأیة وسیلة أخرى 

 یختارها الطفل.

وأن تكون الزمة لتأمین  ،علیهایجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القیود، بشرط أن ینص القانون  -٢

 ما یلي:

 احترام حقوق الغیر أو سمعتهم. -أ

                                      
  .٨٥/٨٦، ص ١٩٩٠، ٢حسین عبد الحمید رشوان، الطفل: دراسة في علم االجتماع النفسي، المكتب الجامعي الحدیث، ط -١

  .١٧٧، ١٧٦م، ص ١٩٨١نقًال عن: محمد قطب، جاهلیة القرن العشرین، دار الشروق،  ٢٣٦، ٢٣٥ص  ،مباهج الفلسفة -٢



 

٤٣ 
 

 حمایة األمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو اآلداب العامة. -ب

  :على المادة الرابعة عشرنصت و 

 تحترم الدول األطراف حق الطفل في حریة الفكر والوجدان والدین. -١

وكذلك تبًعا للحالة األوصیاء القانونیین علیه، في توجیه  ،حقوق وواجبات الوالدین تحترم الدول األطراف -٢

 الطفل في ممارسة حقه بطریقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.

والالزمة لحمایة  ،ال یجوز أن یخضع اإلجهار بالدین أو المعتقدات إال للقیود التي ینص علیها القانون -٣

 ام أو الصحة أو اآلداب العامة أو الحقوق والحریات األساسیة لآلخرین.السالمة العامة أو النظ

  :على المادة الخامسة عشرنصت  وكذلك

 وفي حریة االجتماع السلمي. ،تعترف الدول األطراف بحقوق الطفل في حریة تكوین الجمعیات -١

والتي تقتضیها الضرورة في  ،نال یجوز ممارسة هذه الحقوق بأیة قیود غیر القیود المفروضة طبًقا للقانو  -٢

لصیانة األمن الوطني أو السالمة العامة أو النظام العام، أو لحمایة الصحة العامة أو اآلداب  ؛مجتمع دیمقراطي

  العامة أو لحمایة حقوق الغیر وحریاتهم. 

  رأي الشرع في انفالت حریة الفكر والرأي:

عطاء الفرد الحریة التامة إمتطرفة في الحریة ترمي إلى هناك نظریة  إذا كان الفكر الغربي روج بین البشر

بل على المجتمع ومؤسساته حمایة هذا الحق  ،دون أن یجرؤ أي من أفراد المجتمع على انتزاع تلك الحریة منه

فهناك حدود  ،فإن اإلسالم یرفض هذا المعنى رفًضا تاًمالخ، إبموجب العقد االجتماعي، والقانون الطبیعي... 

وٕانما من صنع الخالق الذي یضع ضوابط لهذه الحریة بما ینفع اإلنسان  ،وقیود لیست من صنع البشر للحریة

  ویحمیه من غوائل انفالتها.

أو  كالردة المعلنة، ،لحاد أو كفر باهللا عز وجلإینطوى هذا الفكر أو الرأى على "أال  أهم هذه الضوابط:ومن 

   ١.والشعائر التعبدیة" ستهزاء بالعقائد الدینیة،أو اال ثارة الشبهات لصد الناس عن دینهم،إ

 لیه،إخولت للطفل حریة اعتقاد الدین الذى یختاره ویمیل االتفاقیات الدولیة وما یعنینا هنا فى هذه الجزئیة أن 

قال  .ا لدین أبویهقضت بإثبات دین الطفل تبعً  يا مع شریعة اإلسالم التوهذا الحق الممنوح للطفل یتعارض تمامً 

فاذا كان أحد  ،كل مولود یولد على الفطرة فأبواه یهودانه أو ینصرانه أو یمجسانه...."" :صلى اهللا علیه وسلم

  كم بإسالم الطفل.وحُ  ا غلب جانب اإلسالم،أبویه مسلمً 

  

                                      
 .٣٦٩:٤٠٣ص مرجع سبق ذكره، لمزید من التفاصیل عن هذه الضوابط انظر: رمضان أبو بكر، -١



 

٤٤ 
 

  :سن المسئولیة الجنائیة :المطلب الثالث

فالفارق الجوهري بین  الطفل؟من هو یوضح هذا المطلب خطورة ما طالبنا به في بدایة البحث من تحدید 

لما  ؛وتعریفه في اإلسالم یتمثل في السن الذي تنتهي عنده مرحلة الطفولة االتفاقیات الدولیةتعریف الطفل في 

أقل من ثمانیة عشر  - تنظر إلى من هو االتفاقیات الدولیة لهذا من أثر بالغ في تحدید سن المسئولیة الجنائیة، ف

وٕاذا ما ُعوقب ینبغي أن تكون العقوبة مخففة تتناسب مع  ،ال یحاسب أو یعاقبعلى أنه طفل  -  ولو بیوم

  المادة السابعة والثالثون لتنص على: اتفاقیة حقوق الطفلطفولته وعدم إداركه، ومن ثم جاءت 

 ض أي طفل للتعذیب، أو لغیره من دروب المعاملة أو العقوبة القاسیة، أوعرَّ تكفل الدول األطراف أال یُ  -"أ

وال تفرض عقوبة اإلعدام أو السجن مدى الحیاة بسبب جرائم یرتكبها أشخاص تقل  ،ةننسانیة أو المهیإالال

  أعمارهم عن ثماني عشر سنة".

المادة الرابعة واألربعون البند الثامن على: "حمایة األطفال من  وثیقة عالم جدیر باألطفال نصت وكذلك

ودعوة جمیع حكومات الدول  ،نسانیة أو المهینةإالعقوبة القاسیة أو الالالتعذیب وغیره من أشكال المعاملة، أو 

تزامات التي قطعتها على نفسها بموجب أحكام صكوك حقوق لالتي لم تلغ فیها عقوبة اإلعدام إلى االمتثال لال

  اإلنسان الدولیة ذات الصلة".

ه المسئولیات التي وقعت على عاتقه ومن ضمن هذ ،أما اإلسالم فإنه حدد بدایة مسئولیة اإلنسان بالبلوغ

 ،اإلدراك واالختیار :المسئولیة الجنائیة، وهذه المسئولیة تقوم في الشریعة اإلسالمیة على عنصرین أساسیین هما

في اإلسالم تغطي ثالث  -  الطفولة الدولیة -  لذا فإن مرحلة ؛وتختلف األحكام حسب اكتمال هذین العنصرین

  مراحل:

وتنتهى عند السابعة من عمره، "وهذه المرحلة ینعدم  ،وهى تبدأ بوالدة اإلنسان :التمییزقبل  مرحلة ما -١

مسئولیة  نما یكون مسئوالً إ مسئولیة علیه إن ارتكب ما یوجب الحد أو التعزیر، ومن ثم ال ،دراك الطفلإفیها 

  ١.یضار الغیر مما یحدث منه من أفعال ضارة" مدنیة فى أمواله حتى ال

سأل وتبدأ من سن السابعة حتى بدایة ظهور عالمات البلوغ، "وفى هذه المرحلة ال یُ  :التمییزمرحلة  -٢

نما إ و  ذا قتل أو جرح،إوال یقتص منه  ،ذا سرق أو زنا مثالً إفال یحد  الصبى الممیز عن جرائمه مسئولیة جنائیة،

أنه إال كان فى ذاته عقوبة على الجریمة ن إ فیؤدب على ما یأتیه من الجرائم، والتأدیب و  ،سأل مسئولیة تأدیبیةیُ 

  ٢عقوبة تأدیبیة ال جنائیة"

ن تأخر ظهورها فالرأى الراجح عند إ وتبدأ ببلوغ الطفل بالعالمات الجسدیة المعروفة، و : مرحلة البلوغ -٣ 

فعاله، مسئولیة كاملة عن جمیع أ جمهور الفقهاء بلوغ سن الخامسة عشر، وفى هذه المرحلة یكون البالغ مسئوالً 

وتخفیف  ثارها فما بالنا بالبالغ؟..آ"والطفل الممیز یستطیع من خالل وسائل اإلعالم أن یدرك معنى الجریمة و 

                                      
 .٢٧١ص ،٤ط ،١٩٨٨ ق،دار الشرو  المسئولیة الجنائیة فى الفقه اإلسالمى، ،محمد فتحى بهنسى -١

 .٢٧١صالمرجع السابق،  -٢



 

٤٥ 
 

 ؛العقوبة عن البالغ حتى وقت معین ینجم عنه انتشار الجریمة فى المجتمع من خالل هؤالء البالغین أنفسهم

  .١الذین یستغلونهم"أو من خالل الكبار  لعلمهم بخفة العقوبة وضعف التبعة،

*******  

  

                                      
  .٥٦٧صالمرجع السابق،  -١



 

٤٦ 
 

  الخامسالفصل 

  االستراتیجیات المتبعة لعولمة قضایا الطفل

ال یقف األمر عند مجرد التوقیع على االتفاقیات الدولیة، ولكن توضع خطط وآلیات واستراتیجیات مرتبطة 

  قیقة، منها:لتطبیقها وفق برامج زمنیة محددة، ومتابعات د)؛ Dead lines(بأزمنة وتوقیتات حاسمة 

 عقد سلسلة من المؤتمرات تصدر عنها الوثائق واالتفاقیات: وًال:أ

تبادر األمم المتحدة بعقد سلسلة متصلة من المؤتمرات، وتطرح في كل مؤتمر اتفاقیة أو وثیقة تعمل على 

جموعة كإصدار م، ١فتصیر كل وثیقة مرجعیة لما یلیها أو خطة عمل لسابقتها ،ترسیخ القیم المستهدف عولمتها

من اإلعالنات التي تتناول مبادئ عامة في مجال حمایة الطفل دون أن یكون لهذه اإلعالنات الصفة القانونیة 

اإللزامیة  صفةذات ال )١٩٨٩( CRCثم تأتي اتفاقیة حقوق الطفل  ،ولیس لها أیة وسیلة للرقابة الدولیة ،الملزمة

كوثیقة آلیات وسیاسات  ٢٠٠٢یقة عالم جدیر باألطفال لتكمل وتبلور ما نادت به اإلعالنات السابقة، ثم وث

)Policy paper(لتفعیل وتطبیق وثیقة حقوق الطفل  ؛)CRC(.  

، واللذان ١٩٦٦قبل أصدرت األمم المتحدة العهدین الدولیین للحقوق االقتصادیة، واالجتماعیة، والثقافیة  ومن

وعة من االلتزامات القانونیة بشأن حقوق اإلنسان، ، وهما یفرضان على الدول مجم١٩٧٦دخال حیز التنفیذ عام 

ثم یصبح العهدان المذكوران بمثابة وسیلة احتیاطیة لسد أي نقص  الطفل كإنسان، "من - بالطبع –ویشمالن 

طفال في حین بمن فیهم األ ،في اتفاقیة حقوق الطفل إذ أنهما یظالن بمثابة (الشریعة العامة) لحقوق اإلنسان

  .٢ة بمثابة (الشریعة الخاصة)"تصبح االتفاقی

وبهذا تكون اإلعالنات المتتالیة، وكذلك الوثائق ذات الصلة، وسیلة فعالة من األمم المتحدة لتجدید التزام 

  ا صفة اإللزام األدبي عن طریق ما یعرف بـ"العرف الدولي".الدول بتلك االتفاقیات، وبهذا تكتسب أیضً 

  زامها بكافة بنود الوثائق:استدراج الحكومات والتدرج في إل :اثانیً 

  تصل األمم المتحدة مع الحكومات إلى اإللزام بكافة البنود على عدة مراحل:

یطلق علیه (اتفاقیات اإلطار)، والتي تشیر  إقناعها بأن االتفاقیة جاءت في صورة مبادئ عامة أو ما :أولها

وضع القواعد التشریعیة المتضمنة  حریةإلى قواعد بالغة العمومیة والتجرید، على أن یكون للدول األطراف 

  للتفصیالت، وأن الدول األطراف لها خصوصیات ثقافیة أو اجتماعیة یجب احترامها...إلخ.

                                      
  .١٩٨٩كوثیقة آلیات وسیاسات لتفعیل وتطبیق سیداو، كذلك صدور اتفاقیة حقوق الطفل  ١٩٩٥، ثم وثیقة بكین ١٩٧٩من ذلك صدور اتفاقیة سیداو  -١

اقیة األمم المتحدة لحقوق الطفل، المؤتمر القومي حول مشروع اتفاقیة حقوق الطفل، محمد سعید الدقاق، الحمایة القانونیة لألطفال في إطار اتف -٢

 . ٢، ص١٩٨٨األسكندریة، 



 

٤٧ 
 

 ،حیث تمارس الضغوط على الحكومات من ترغیب وترهیب ؛مغایر لما سبق ما یتم على أرض الواقعولكن 

 افیصیر لزامً  ،ذي یتبنى أجندة الجهات الدولیة المانحةال، باإلضافة إلى الضغوط التي یمارسها المجتمع المدني

للمعاییر الدولیة، وذلك ضمن  اعلى الحكومات اتخاذ سلسلة من التدابیر القانونیة والسیاسات لتطبیق االتفاقیة وفقً 

  كما سنعرض بشئ من التفصیل بعد ذلك. ،الرقابة الدولیة واإلقلیمیة والقومیة في تطبیق االتفاقیة

ثقافاتها أو قوانینها الوطنیة، ل البنود وفًقا یترك للدول أثناء التوقیع على االتفاقیات حریة التحفظ على :ثانیها

 ١٤المادة  ،(حریة التعبیر) ١٣(تسجیل الموالید)، المادة  ٧على المادة تحفظت بعض الدول العربیة  مثلما

 ٢٠(الحصول على المعلومات)، المادة  ١٧ادة (الحمایة من التدخل التعسفي)، الم ١٦المادة  ،(حریة الدیانة)

(التبني)، ومن ذلك تحفظ بنجالدیش وباكستان وٕایران  ٢١(رعایة الدولة للطفل كبدیل عن أسرة الطفل)، المادة 

من ) ٢١- ٢٠(، كذلك تحفظت مصر على أجزاء من المادتین على النصوص التي تخالف الشریعة اإلسالمیة

  . ١ي، وٕاعالن جیبوتي تحفظها على مواد تتعارض مع دینها وقیمها التقلیدیةاالتفاقیة والمتعلقة بالتبن

  إال أنه جدیر بالذكر أن تلك التحفظات غیر ذات جدوى لسببین:

ا لهدف هذه بداء أى تحفظ یكون منافیً إیجوز  : "البأنه ) من االتفاقیة٥١ما ینص علیه البند (: األول

  المتحفظ علیها هي بنود في صمیم جوهر االتفاقیة وغرضها.تفاقیة وغرضها"، بینما جّل البنود اال

عند قراءة اعتراض النرویج على تحفظ جیبوتي، والتي بنت اعتراضها على أساس أن  ایظهر جلی� : الثاني

إلى المبادئ العامة في قانونها  ا"أي تحفظ من قبل دولة طرف یحد من مسئولیاتها بمقتضى االتفاقیة، استنادً 

شأنه أن یثیر الشك في التزام الدولة المتحفظة لهدف االتفاقیة وغرضها، فضًال عن أنه یعمل على الوطني من 

  .٢تقویض األساس الذي یقوم علیه القانون الدولي الخاص بالمعاهدات"

لرفع  ؛ا متوالیة ومتتابعة على الدولوال یقتصر األمر عند هذا الحد، بل إن األمم المتحدة تمارس ضغوطً 

"یجوز سحب التحفظات  )٥١/٣( في كل محفل محلي أو إقلیمي أو دولي معني بالطفل، وتنص المادة تحفظاتها

ویصبح  ،بالغ جمیع الدول بهإیقوم عندئذ ب يالذ مم المتحدة،لى األمین العام لألإشعار إفى أى وقت بتوجیه 

  ا من تاریخ تلقیه من قبل األمین العام".نافذ المفعول اعتبارً 

سحبت  -  على سبیل المثال –لحكومات تستجیب لتلك الضغوط، فالحكومة المصریة ولألسف فإن ا

برفع تحفظاتها  ٢٠٠٧، ووعدت سوریا عام ٢٠٠٣٣في شهر یونیو  )٢١- ٢٠تحفظاتها على االتفاقیة (المادتین 

  وهكذا دوالیك.

                                      
  .(بتصرف) ٨٤، ص ٢٠٠٤ ط.دار الخدمات الجامعیة، فاطمة زیدان، مركز الطفل فى القانون الدولى العام، -١

٢- UN. DOC. CRC /c /2/Rev.op.cit.,p.42  

  .٢٠٠٣مایو  ،بجریدة األهرام وقد ورد تقریر هذا -٣
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وبممارسة مزید من وٕانما بمرور الوقت  ،تشكل قیداً  وعلى هذا فإن التحفظات الواردة على االتفاقیة ال

وتصبح بنود االتفاقیة هي األصل بنفس إطارها الفكري والخلفیة  ،معنى لها الضغوط تصیر التحفظات ال

  فیها. الفلسفیة الكامنة

خوف من القضایا المثارة في  ومن ثم فإن تذرع الحكومات الموقعة على االتفاقیة أمام الشعوب بأنه ال

باالتفاقیة تؤكد  أن عبارة (امتثاًال لقوانینها الوطنیة) الواردة استنادًا إلى ،مشبوهةاالتفاقیة الدولیة ومصطلحاتها ال

ا فى ردود لجنة الطفل الدولیة أثناء تقییمها للتقاریر ویبدو هذا جلی�  ،ُتعد حجة واهیة ،خصوصیة المجتمعات ىعل

بالتغییرات الواردة على القوانین  حیث أشادت لجنة الطفل ،دعاءاتالدولیة المقدمة لها بما یثبت ضعف هذه اال

في الدول العربیة في  حاصالً  اإیجابی�  اواعتبرته تطورً  ،متثال الدول العربیةا الا ایجابی� العربیة بما اعتبرته مظهرً 

التشریعات الوطنیة، حیث تقول اللجنة: "تكشف مراجعة التقاریر التي قدمتها الحكومات العربیة إلى لجنة الطفل 

أدخلت اتفاقیة حقوق الطفل في القانون الداخلي في  ، فعلى الجانب القانونيلمتحدة عن تطورات إیجابیةباألمم ا

ستشهاد باتفاقیة حقوق الطفل أمام المحاكم، وفي البحرین كل من الجزائر وسوریا، وفي العراق والكویت یجوز اال

لكل السلطات الوطنیة، وفي سوریا ینص  یقضي بأن تكون اتفاقیة حقوق الطفل ملزمة اأصدرت الحكومة مرسومً 

تطبق إذا كانت متعارضة مع  جراءات الجنائیة صراحة على أن األحكام الوطنیة الالقانون المدني وقانون اإل

على التوالي)  ١٩٩٦و١٩٩٥لألطفال (عامي  ااتفاقیة حقوق الطفل، واعتمدت كل من تونس ومصر قانونً 

  .١٩٩٧١ وسنت لیبیا قانون حمایة الطفل عام 

  :الرقابة على تنفیذ بنود اإلتفاقیات :االثً ث

  :الرقابة الدولیة على االتفاقیة -١

فاألمر لیس فقط مجرد توقیع دول وتصدیقها على مجموعة من النصوص  ،وهذه المرحلة غایة في الخطورة

قوق الطفل وهو مرحلة الرقابة على تنفیذ هذه النصوص، حیث عهدت اتفاقیة ح ،بعد ذلك وٕانما األخطر هو ما

والوسیلة الدولیة للرقابة على تنفیذ االتفاقیة تنحصر في  ،بالرقابة على تنفیذ أحكامها إلى "لجنة حقوق الطفل"

تفاقیة وبروتوكولیها تقدیم "التقاریر" من الدول األطراف عن مدى تنفیذها لاللتزامات التي فرضتها هذه اال

  حقوق الطفل على:  ) من اتفاقیة٤٤تنص المادة (االختیاریین، حیث 

 تتعهد الدول األطراف بأن تقدم الى اللجنة عن طریق األمین العام لألمم المتحدة تقاریر عن التدابیر -١"

  وعن التقدم المحرز فى التمتع بتلك الحقوق: تفاقیة،التى اعتمدتها إلنفاذ الحقوق المعترف بها فى هذه اال

 النسبة للدولة الطرف المعنیة. تفاقیة بفى غضون سنتین من بدء نفاذ هذه اال  

 وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات.   

                                      
  . ١٤٦، ص ٢٠٠٥ ، دار الشروق،١عالم عربي جدیر باألطفال، الیونیسیف وجامعة الدول العربیة، ط  -١
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تؤثر على درجة الوفاء  یها أن توضح العوامل والصعاب التيالتقاریر المعدة بموجب هذه المادة عل -٢

  تفاقیة."لتزامات المتعهد بها بموجب هذه االباال

  وتختص بما یلي: ،١٩٩١وقد أنشئت لجنة  حقوق الطفل عام   

  :تقاریرتلك المقترحات وتوصیات عامة بشأن وٕاضافة ، تلقي تقاریر الدول األطراف في االتفاقیة - ١

ألزمت اتفاقیة حقوق الطفل كل الدول التي وقعت علیها بتقدیم تقاریر عن التدابیر التي تتخذها إلنفاذ االتفاقیة 

راف معلومات إضافیة ذات صلة ومدى التقدم المحرز بشأنها. كما رخصت للجنة أن تطلب من الدول األط

  بتنفیذ االتفاقیة.

  :وهذه التقاریر ثالث أنواع

وتمثل بدایة االتصال بین الدول  ،ویتم تقدیمها في غضون سنتین من بدء نفاذ االتفاقیة :تقاریر أولیة -أ

یه عند فحص وتعتبر االختبار األساسي لمدى التزام الدولة، كما تشكل األساس الذي یمكن الرجوع إل ،واللجنة

  .١للتعرف على مدى التقدم المحرز والجهود التي تبذلها الدولة بقصد تنفیذ ما ورد باالتفاقیة ؛التقاریر الدوریة

حیث تسمح دوریة  ،وهي تسمح بإجراء المقارنة وتقدیر مدى تطور الموقف داخل الدولة تقاریر دوریة: - ب

وتقدم كل خمس  ،السابقة وٕالى مالحظاتها الختامیة المرتبطة بهاالتقاریر للجنة حقوق الطفل بالعودة إلى التقاریر 

  .٢سنوات

خالل فترة الخمس سنوات التي تفصل بین التقاریر الدوریة، فللجنة  تقاریر إضافیة ومعلومات إضافیة: -ج

  .٣الدولیة "رخصة طلب تقاریر إضافیة"

ل عن تطبیق اتفاقیة الطفل، وتقوم برصد وتدقق لجنة الطفل باألمم المتحدة في التقاریر المقدمة من الدو 

على تلك  بعض النقاط التي تعتبرها اللجنة معوقات للتطبیق، وتتابع الحكومة في تلك النقاط، ونورد مثاالً 

فى تفصیالت تمس السیادة  یتضح فیه تدخلها الصریح وتدقیقها المساءالت من لجنة الطفل باألمم المتحدة

  حدى الدول العربیة:إحول تقریر مقدم من  الوطنیة

  تساؤالت لجنة الطفل:نموذج 

بموجب االتفاقیة، ثم رد الدولة على الدولة الطرف تقریر الحكومي األول الذي قدمته الفي  اللجنة بعد نظر

  بعض التساؤالت:هناك التوصیات وما قامت به للتجاوب معها 

 ة لضمان اتساقها مع اتفاقیة حقوق الطفل.الحاجة لمراجعة شاملة للقوانین المحلیة وتنظیماتها اإلداری - ١

  

                                      
 .١٨٤عصام الزناتي، مرجع سبق ذكره، ص  -١

 .١٨٤عصام الزناتي، مرجع سبق ذكره، ص  -٢

 .١٨٥عصام الزناتي، مرجع سبق ذكره، ص  -٣
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  رد الدولة:

  .تشكیل لجنة دائمة بمجلس الشوري تعني بالمرأة والطفل تم - 

االقتراحات بقوانین بشأن ثقافة الطفل، وٕاصدار قانون الطفل، وبشأن حقوق  اوتناقش السلطة التشریعیة حالی�  - 

  .ایة الطفل، وتعدیل بعض أحكام قانون األحداثالطفل، ومشروع قانونین مقدمین من الحكومة بشأن حم

 توضیح مهام اللجنة الوطنیة للطفولة فیما یتعلق بتعاونها مع الوزارات واستالم الشكاوي ومعالجتها. - ٢

  رد الدولة:

وتحدید اختصاصها ومهامها فیما  ،بإعادة تشكیل اللجنة الوطنیة للطفولة ٢٠٠٧لسنة  ٤٦صدر قرار رقم 

  :يهیتعلق بالطفل و 

  .القیام بكافة األنشطة واألمور ذات الصلة بالطفولة - 

وضع استراتیجیة وطنیة للطفولة تساعد الجهات المعنیة بالطفولة على تطویر وتعزیز مشروعاتها وبرامجها  - 

  .التي تخدم وتضمن حقوق الطفل

  .السعي لتوفیر الحمایة التشریعیة للطفولة في مختلف المجاالت - 

  .فاقیة حقوق الطفلطبع وتوزیع ات - ٣

 ال یوجد   رد الدولة:

وتوحیده في مختلف القوانین، وتأكید حیادیة الجنس  ،تعیین الحد األدني لسن الزواج للذكور واإلناث - ٤

  .ووجوب توضیح الحد األدني لسن المسئولیة الجنائیة ،(المساواة بین الذكر واألنثى) في تلك القوانین

  رد الدولة:

ني لسن زواج اإلناث، ال یوجد قانون ینظم وضع حد أدني للزواج، إال أن المملكة تبذل بشأن تعیین حد أد

وذلك من خالل  ،الجهود إللقاء الضوء على مخاطر الزواج المبكر لإلناث وتأثیراته السلبیة على صحة األطفال

   .سیاسة إعالمیة مرئیة ومسموعة ومكتوبة، باإلضافة إلى جهود منظمات المجتمع المدني

  : یلي ثم تملي لجنة الطفل باألمم المتحدة توصیاتها على الدولة مقدمة التقریر، ومنها ما

والطفل المولود خارج  ،ضد المرأة -  دولة الطرفبال - التمییز في قانون األحوال الشخصیة الساريمنع  *

  إطار الزوجیة، فیما یخص المیراث، والحضانة وحقوق الوصایة. 

حیادیة بین الجنسین (اإلناث والذكور) في تعیین الحد العلى نحو یضمن  شریعاتتال مراجعة وتعدیل *

  .١، وخاصة في تحدید السن الدنیا للزواجااألدني لألعمار، وبشكل صریح، ومطبق قانونً 

                                      
١- www.crin.org/docs/Bahrain_Compilation_of_Child_Rights_information_UPR.doc    
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جراءات الالزمة لمنع والقضاء على التمییز في مجاالت الحیاة المدنیة واالقتصادیة والسیاسیة اتخاذ اإل *

  المیالد.  سواء على أساس الجنس أو ،اعیة والثقافیةواالجتم

اتخاذ كافة التدابیر المالءمة، مثل حمالت التوعیة العامة، لمنع ومكافحة التوجهات االجتماعیة السلبیة،  *

  وخاصة في نطاق األسرة.

ن الجنسین، على مراعاة حساسیة المساواة بی -  وخاصة القضاء - تدریب العاملین في المیادین القانونیة  *

  .١لدعم تلك الجهود واألهداف ؛ووجوب حشد القیادات الدینیة

التقاریر المقدمة من  علىحقوق الطفل لجنة لق یتعل يفف ،تفاقیاتعزاء لتحفظات الدول على بنود اال الو 

"هناك  یة:التحفظات التي أبدتها تلك الدول على االتفاق استنكرت اللجنة الدولیة، ٢٠٠٥نشر عام  البلدان العربیة

قضیة بارزة أخرى تثیر القلق في المنطقة العربیة وهي تتعلق بالتحفظات التي أثارتها عدة دول عربیة فیما یتعلق 

ببعض األحكام التي تضمنتها االتفاقیة واعتبرتها غیر متوافقة مع التشریع المحلي القائم على الشریعة اإلسالمیة 

ضرورة العمل من أجل المزید من اإلصالح لقوانین األحوال  علىستطردت مؤكدة اأو مع القانون العرفي، و 

وسن الزواج  ،مع أحكام اتفاقیة حقوق الطفل بالكاملكي تكون متماشیة  ؛الشخصیة في معظم الدول العربیة

بما في ذلك الفوارق  ،أحكام اتفاقیة حقوق الطفل ا معحتى یكون متماشیً  يصالح قانونإلى إمجال خاص یحتاج 

  ٢"حد األدنى لسن الزواج بین الذكور واإلناث.بین ال

  :أن تعد تعلیقات عامة ٣للجنة الطفل )CRC( أعطت االتفاقیة -٢

بغیة تعزیز تنفیذها ومساعدة الدول األطراف في الوفاء بالتزاماتها  ؛إلى مواد وأحكام االتفاقیة ااستنادً  وذلك

  .٤المتعلقة بتقدیم التقاریر

  على ذلك: أمثلة

حیث  ؛والتي تتناول التعلیم ،) من االتفاقیة٢٩/١تعلیقها العام بشأن المادة ( ٢٠٠١اد اللجنة في ینایر اعتم

 Gender(أشارت إلى ضرورة أن تنص المناهج في جمیع مراحل التعلیم على احترام مبدأ مساواة الجندر

Equality (.  

موضوعه: "دور المؤسسات الوطنیة  ٢٠٠٢لعام  ٢أصدرت اللجنة تعلیق عام رقم  ٢٠٠٢نوفمبر  ١٥في و 

المستقلة لحقوق اإلنسان في دعم وحمایة حقوق الطفل"، حیث دعت الدول إلى إنشاء مؤسسات مستقلة لحقوق 

                                      
١- http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR%5CPAGES%5CBHSession1.aspx   

 .١٥١ مرجع سبق ذكره، عالم عربى جدبر باألطفال، -٢

 .) من النظام الداخلي للجنة حقوق الطفل٧٣المادة ( -٣

٤-14 November 1991,p.23. ‚  UN. Doc. CRC/ C/ 4 
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بإحاطة اللجنة  -  ٢٠٠٢لعام  ٢بموجب التعلیق العام رقم  –طبیعة الحال مطالبة بوالتي ستكون  ،اإلنسان

  .١باستعراض وضعها وفعالیتها

في الشكاوى  سلطة النظریكون للمؤسسات الوطنیة المستقلة لحقوق اإلنسان "جنة على ضرورة أن وأكدت الل

بشأنها، كذلك  وأن تجرى تحقیقوااللتماسات، بما في ذلك المقدمة من األطفال مباشرة أو بالنیابة عن األطفال، 

بما في ذلك سلطة رفع الدعاوى  ،الذین یرفعون دعاوى أمام المحاكم سلطة دعم األطفالیكون لهذه المؤسسات 

  .٢"في الدعاوى وسلطة التدخل

  الرقابة اإلقلیمیة: -٢

  ین إقلیمیین أحدهما لمنظمة حكومیة واآلخر لمنظمة غیر حكومیة:أنموذجسوف نستعرض 

  جامعة الدول العربیة (كمنظمة حكومیة):: األول نموذجاأل 

وكان اهتمامها ینصب على تنظیم  ،١٩٨٤وذلك عام  ،تم إنشاء إدارة مختصة بالطفولة بجامعة الدول العربیة

وبمناسبة مرور خمس سنوات على االتفاقیة  ،١٩٩٤إال أنه في نوفمبر عام  ،معرض سنوي لرسوم األطفال

  ٣تباع أسلوب جدید في العمل واألداء.ابدأت إدارة الطفولة في  ،١٩٨٩الدولیة لحقوق الطفل عام 

  آلن إدارة الطفولة في الجامعة العربیة:وأهم المسئولیات التي تقوم بها ا

  .متابعة الدول األعضاء في تنفیذ أحكام اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق الطفل -١

  .متابعة إنشاء مجالس أو هیئات أو لجان وطنیة علیا للطفولة في الدول األعضاء -٢

في إعداد  ال األعضاء البدء مبكرً .. ودعوة الدو ٤ اعتماد إعالن القاهرة نحو (عالم عربي جدیر باألطفال) -٣

لضمان سرعة تنفیذ اإلعالنات واالتفاقیات العربیة والدولیة الخاصة بالطفولة المصادق  ؛خطط عمل وطنیة

  علیها.

مجموعة من التوصیات یفترض أن تلتزم بها الدول األعضاء،  "عالم عربي جدیر باألطفال"وقد ورد في: 

  وأوصت بما یلي:، ٥(الثغرة) في الخدمات المقدمة للمراهقین بـ أهمها وأخطرها ما أسمته الدراسة

                                      
 .٣٩٠فاطمة زیدان، مرجع سبق ذكره، ص -١

٢- UN. Doc. CRC/ GE/ 2/ 2002/ 2.، لى إضافة صالحیات إ ،٢٠٠٨عام  يالتعدیالت الواردة على قانون الطفل المصر  يوهذا ما بدا واضًحا ف

ده القانونین سلًبا لبعض االختصاصات القضائیة ع يالمجلس القومي لألمومة والطفولة لم تكن موجودة في القرار الصادر عن رئیس الجمهوریة، والذ

طلب التحقیق وتوجیهها إلى جهة استشاریة، بحیث صار في القانون المعدل، من حق لجنة حمایة الطفولة المزمع إنشاؤها في المجلس صالحیات جدیدة، ك

 ومتابعة نتائج البالغات وسلطة الضبطیة القضائیة.

  .٣ص ،١٩٩٩الطفولة العربیة: واقع وٕانجازات، جامعة الدول العربیة، اإلدارة العامة للشئون االجتماعیة والثقافیة، إدارة الطفولة، أكتوبر -٣

یونیو  ،ألمم المتحدة انطالًقا من وثیقة "عالم جدیر باألطفال" الصادرة عن الیونیسیفدراسة أجرتها جامعة الدول العربیة بالتعاون مع منظمة الیونیسیف با -٤

  .CRC، والتي جاءت لتفسیر وتفعیل اتفاقیة حقوق الطفل ٢٠٠٢

  من اإلیدز.إشارة إلى تقدیم خدمات الصحة الجنسیة واإلنجابیة من توفیر لوسائل منع الحمل للمراهقین وتدریبهم على استخدامها بحجة التوقي  -٥



 

٥٣ 
 

  وتیسیر الحصول علیها عن طریق المدارس ووسائل  ،تقدیم المعلومات عن تنظیم األسرة والصحة اإلنجابیة

 في وقت تزداد فیه اإلصابة بمرض اإلیدز. ااإلعالم، وتصبح هذه المسائل أكثر إلحاحً 

  ثار الضارة للزواج المبكر الذي ینتهك حق الفتاة في النمو والصحة، وینبغي على الحكومات أن تدرك اآل

رفع السن القانونیة للزواج وتطبیق القانون وتثقیف المجتمعات  أن تتضمن إجراءات معالجة هذه المسألة ..

 .١المحلیة.."

ة الوحیدة الفعالة في واعتبرته الوسیل ،كما أكدت الدراسة على ضرورة توزیع الواقیات الذكریة على الناس

، وذلك كما ورد في الدراسة: "بما أنه ال توجد حتى اآلن وسیلة أخرى غیر الواقي الذكري ٢الحمایة من اإلیدز

یمكنها منع انتشار اإلیدز عن طریق االتصال الجنسي، فإن تثقیف الناس بخصوص وسائل انتقال المرض دون 

ثبت  من إجراءات الصحة العامة.. وقد اكافیً  اال یمكن اعتباره إجراءً  تعریفهم بوسائل الوقایة وتوفیر هذه الوسائل

فقد أوضحت  ،أنه ال أساس للمخاوف التي ترتبط بالترویج للواقي الذكري في المجتمعات المحافظة

بل ما حدث هو انخفاض  ،االستطالعات أن ترویج الحكومة للواقي الذكري ال یؤدي إلى زیادة النشاط الجنسي

  .٣ممارسات الجنسیة خارج الزواج حینما زاد استخدام الواقي الذكري في الوقت نفسه"حدوث ال

كما حثت الدراسة الدول على استصدار قوانین تحرم الختان، وترفع سن الزواج، وغیرها بدعوة حمایة المرأة، 

ن تحمي حقوق وذلك كما ورد في الدراسة: "حث المجتمع المدني على التأثیر على الحكومات كي تضع قوانی

ممارسة تشویه وقطع األعضاء التناسلیة لإلناث، وقوانین رفع  حظرتالقوانین التي  ..مثال ذلك ،المرأة والمراهقة

  . ٤غتصاب"سن الزواج، والقوانین التي تحمي ضحایا جرائم الشرف (الممارسات غیر الشرعیة) واال

ات الذكریة على الناس، وهو ما یتضمن وفي ذلك تناقض واضح، فحین تحث الدراسة على توزیع الواقی

موافقة بل وتشجیع ضمني على ممارسة الفاحشة مع أخذ االحتیاطات الالزمة، تحث في ذات الوقت على رفع 

سن الزواج في الدول العربیة ذات المرجعیة اإلسالمیة، وذلك في تعارض صریح مع الشریعة اإلسالمیة التي 

  حددت سن الزواج بالبلوغ.

  الثاني: المجلس العربي للطفولة والتنمیة (كمنظمة غیر حكومیة): نموذجاأل 

برسالة محددة وهي: تفعیل آلیات التنسیق بشكل رئیسي مع التنظیمات األهلیة  ١٩٨٧والذي تأسس عام 

  العربیة، والمجالس العلیا العاملة في مجال الطفولة، وكذلك مع الحكومات والمنظمات الدولیة والعربیة لتطبیق

                                      
   .١٧٠، ١٦٩عالم عربي جدیر باألطفال، مرجع سبق ذكره، ص  -١

لعفة" یفترض في دراسة صادرة عن منظمة خاصة بالدول العربیة ذات المرجعیة اإلسالمیة، أن یكون العالج المطروح لقضیة اإلیدز هو "نشر ثقافة ا -٢

  یكون الحل األوحد واألمثل المطروح هو توزیع الواقیات الذكریة!!وتحریم وتجریم الممارسة الجنسیة خارج نطاق الزواج، ال أن 

سیة ألفضل صحة األسرة الدولیة، استراتیجیات الوقایة الفعالة في أوضاع االنتشار المنخفضة لفیروس اإلیدز، األمم المتحدة واإلیدز، المواد الرئی -٣

 .١٧٢الممارسات، من عالم عربي جدیر باألطفال، ص 

 .١٧٤ي جدیر باألطفال، مرجع سبق ذكره، ص عالم عرب -٤



 

٥٤ 
 

  .١اقیة حقوق الطفل والوثائق ذات الصلة اتف

اختیار هذا المجلس العربى ممثًال عن منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا في (المجلس  اوقد تم مؤخرً 

، ٢دراسة األمین العام لألمم المتحدة حول العنف ضد األطفالستشاري للمنظمات غیر الحكومیة) لمتابعة اال

  منظمات إقلیمیة). ٩منظمات دولیة، و ٩منظمة ( ١٨ثلي ستشاري ممویضم هذا المجلس اال

شتراك امتابعة تنفیذ توصیات دراسة العنف ضد األطفال، وتشجیع ودعم  ستشاريومهمة هذا المجلس اال

  منظمات المجتمع المدني على المستوى المحلي واإلقلیمي والدولي لمتابعة كسب التأیید لهذه القضیة.

المنهج التكاملى "استراتیجیة لتطبیق اتفاقیة حقوق الطفل أطلق علیه اسم  -  امؤخرً  –وقد أصدر المجلس 

  لتطبیق اتفاقیة حقوق الطفل الدولیة". وقد عاب رئیس المجلس في المقدمة التي ساقها لهذا المنهج أمرین:

ام الفعلي بها لتز إال أن اال) CRC(تفاقیة الدولیة لحقوق الطفل أنه رغم تصدیق الدول العربیة على اال :أوالً 

  .٣ضعیف

التعدیالت التي طرأت على تشریعات الطفل في الدول العربیة لم ُتحدث التغییر المطلوب في السیاسات  ا:ثانیً 

  العربیة.

كي تتوافق مع منهج  ؛بإعادة النظر في السیاسات والنظم المعنیة بالطفولةالدول العربیة  طالبومن ثم 

الوعي بمضامین حقوق الطفل كما جاء في اتفاقیة حقوق الطفل كما طالبها بتعمیق  )،CRC( ومبادئ

)CRC(.  

بوجوب احترام وتطبیق مضمون الحقوق الواردة ا قانونی�ا لتزامً اویؤكد المجلس على أن هذا التصدیق یرتب 

فاقیة، تشتراطات التي تتطلبها االللمواصفات واال التزام بكفالة مضمون كل حق وفقً بها، كما یؤكد على ضرورة اال

  ومراعاة شمولیة التطبیق وعدم تجزيء نصوص االتفاقیة.

لكیفیة ضمان تنفیذ ما أسماه بـ (حق الطفل) بالمواصفات التي تتطلبها اتفاقیة  اوبالفعل أورد المنهج صورً 

 أسماه ما -، مثال ذلك ما جاء في باب (الصحة وحق البقاء على قید الحیاة) حیث أورد )CRC(حقوق الطفل 

"ینتهك الزواج المبكر  حول دون نیل هذه الحقوق فیقول:تبإزالة العقبات التي  امطالبً  ،للمراهقین اقً حقو  - 

وخاصة بین المراهقات، حیث إن الزواج المبكر واإلنجاب یتبعهما  ،واإلنجاب حقوق التنمیة والتعلیم والصحة

                                      
 .٤١٧: ٤١٤لمزید من التفاصیل انظر فاطمة زیدان، مرجع سبق ذكره، ص  -١

یة، وتم اإلعالن دراسة أعدها األمین العام لألمم المتحدة وبدعم من المفوضیة العلیا لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة، والیونیسیف، ومنظمة الصحة العالم -٢

یرجى تقدیم معلومات عن الجزاءات المطبقة على أولئك : "وكان من بین أسئلة االستبیان الذي وزع على الدول لجمع المعلومات،  ٢٠٠٦أكتوبر  عنها في

كي تكون الموافقة یرجى تقدیم معلومات عن أي حد أدنى للسن یشترط تشریعی�ا ل :"الذین یوقعون عقاًبا بدنی�ا على األطفال، بما في ذلك في األسرة"، وكذلك 

ن یمارسون الجنس على ممارسة الجنس موافقة مقبولة قانوًنا. وهل هناك فارق في هذه السن بالنسبة للفتیات وعند الفتیان. وهل تختلف هذه السن بالنسبة لم

ین جنسین مختلفین، وبین جنسین مثلیین، وما أي هل تسمح بلدكم لألطفال بالممارسة الجنسیة لألطفال (ب ،الغیري عن أولئك الذین یمارسون الجنس المثلي"

  http://www.violencestudy.org/r25انظر:  عاما؟ ١٨هو السن القانوني لذلك)، وهل لدیكم زواج تحت 

 ومات تواجه عقبات في التطبیق الكامل.نظًرا لوجود العدید من البنود التي تتعارض مع الثقافة اإلسالمیة، فإن الحك -٣
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فرص قد یقلل من فرص إكمال التعلیم أو مسئولیات تتعلق باألسرة.. وكذلك مخاطر هذا الحمل في السن المبكرة 

  .٢ومن ثم الحرمان من الدخل" ١العمل

، بموضوعات الجنسوهي علم المراهقین الضئیل  ،المخاطر التي تهدد المراهقین -  ما أسماه –كما حدد 

) سنة فقط هم الذین ١٩، ١٦% منهم (١٤وأورد إحصائیة عن المراهقین المصریین للتدلیل على ذلك، فذكر 

رفون أن الواقي الذكري هو طریقة لمنع الحمل، ومن ثم فإن الخدمات الطبیة التي یجب تقدیمها للمراهقین البد یع

أن یكون ضمن مشتمالتها خدمات الصحة اإلنجابیة، وال سیما وأن هؤالء المراهقین محرومون من هذه 

  الخدمات.

اهقون إلى الشعور باألمان والخصوصیة في "یحتاج المر : یلي ماالخدمة غیر الصدیقة  فقد أورد تحت عنوان

یؤثر على  اوالذي ال یصغى لهم جیدً  ،الخدمة غیر المرحب بهم ي،.. كما أن مقدم٣أثناء تقدیم الخدمة لهم 

  .٤مجیئهم للخدمة والمتابعة فیما بعد"

تهم : "ثقافة الخجل قد ال تشجع المراهقین على التحدث عن مشكالالحواجز الثقافیة تحت عنوانجاء و 

  .٥الجسدیة أو السؤال عن بعض األمور التي تتعلق بالجنس أو الصحة اإلنجابیة"

  :)أنموذجك ..المجلس القومي للطفولة واألمومة في مصرعلى المستوى الوطني ( الرقابة -٣

 االتفاقیات الدولیة تكون مهمتها تنفیذ ) National Machinery(تأسس هذا المجلس كآلیة وطنیة 

وسبل القضاء  ،فل، واالتفاقیات ذات الصلة، ورصد التقدم في التطبیق، والعقبات التي قد تعترضهالخاصة بالط

  .٦على هذه العقبات

 ،والثقافة ،والصحة ،الشئون االجتماعیة :ویضم في عضویته وزراء ،ویرأس المجلس رئیس مجلس الوزراء

  والریاضة. ،والشباب ،واإلعالم ،والتعلیم

ومن مهام  ،والتي ترأسها السیدة األولى ،ستشاریة)یام بمهامه هیئات منها (اللجنة االویعاون المجلس في الق

  هذه اللجنة:

تقدیم تقاریر وتوصیات إلى المجلس فیما یتعلق بمتابعة وتقییم السیاسة العامة والخطة القومیة للطفولة  -١

  واألمومة.

                                      
مرأة باإلنفاق ال ویحمل هذا البند النظرة الغربیة للمرأة والفتاة، والتي یفرض علیها المجتمع أن تعمل لتنفق على نفسها، في حین أن اإلسالم لم یكلف ال -١

 على نفسها وال على أسرتها.

 .٦٦، ص ٢٠٠٧ي لكفالة حقوق الطفل، دار نوبار للطباعة، المجلس العربي للطفولة والتنمیة، المنهج التكامل -٢

 الخدمة هنا هي خدمة توزیع الواقي الذكري والتدریب علیه كجزء من خدمات الصحة اإلنجابیة المنصوص علیها. -٣

  .٦٩المرجع السابق، ص  -٤

 .٦٩المرجع السابق، ص  -٥

فل، وأخرى للمرأة، وحدیثًا لألسرة؛ لتكون جمیعها آلیات لمتابعة تطبیق االتفاقیات الدولیة، وبالمثل تأسس في كل دول العالم الثالث مجالس قومیة للط -٦

 ألمم المتحدة.ورصد ما یواجه التطبیق من عقبات، وٕازالة تلك العقبات لضمان التطبیق الكامل، وذلك تنفیًذا لتوصیات اللجان الدولیة للطفل والمرأة با
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ودراسة التجارب الرائدة والمنفذة في  ،ومةإجراء البحوث والدراسات الالزمة في مجال الطفولة واألم -٢

  المؤسسات العالمیة واإلقلیمیة والدول األخرى.

تقدیم التوصیات إلى المجلس فیما یتعلق بالبرامج الثقافیة والتعلیمیة واإلعالمیة المناسبة لتوعیة وتعبئة  -٣

  الرأي العام بشأن احتیاجات الطفولة واألمومة.

وبما یتعلق  ،وتقدیم توصیات إلى المجلس بشأنها ،ة الخاصة بالطفولة واألمومةدراسة التشریعات القائم -٤

  .١بمشروعات القوانین الجدیدة الخاصة بها

بشأنه من جدل ُأثیر  تعدیل قانون الطفل المصري، وتم تمریره في مجلس الشعب رغم ما - امؤخرً  –وقد تم 

ماء الشریعة، والذي أبدوا تحفظهم على القانون في وما أثاره من استیاء عام في المجتمع المصري، ولدى عل

  من النقاط األساسیة أهمها: مجموعة

) منه على: "تكفل الدولة ١، فقد نصت المادة (تم دمج االتفاقیات الدولیة كاملة ضمن القانون الجدید *

نافذة في مصر". وال ذات الصلة ال اإلتفاقیاتكحد أدنى حقوق الطفل الواردة باتفاقیة حقوق الطفل وغیرها من 

ون أحیث صرحت به لشبكة إسالم  ،تخفي أمین عام المجلس القومي للطفولة واألمومة المصري هذا األمر

التي وقعت علیها مصر االتفاقیات الدولیة  الین: "إن التعدیالت تستهدف استحداث فصول جدیدة تتفق مع 

  . ٢مؤخرًا"

األب وأبنائه لتتحكم فیها وتقولبها وفق ثقافة غربیة تتسم بالمادیة، التي تدخلت في العالقة بین  اإلتفاقیاتتلك 

والفردیة، والنزعة الصراعیة، وتعمل على تمكین الطفل وتكبیل الوالدین، وحرمانهما من حقهما في تربیته وفق أي 

دون الثامنة  تطلق كافة الحریات لكل من هو ، التيدین أو ثقافة تتعارض مع الثقافة السائدة في تلك المواثیق

) Hot line(عن طریق الخط الساخن  افورً فإذا ما تدخل أبواه لتربیته وتقویمه أوقفهما  ،حیث تعده طفالً ، عشر

، فتأتي الشرطة لتلقي القبض على الوالد الذي تجرأ، وأعطى نفسه حق التدخل في شئون ٣أو خط نجدة الطفل

ه ابنه، ویودع إحدى المؤسسات البدیلة، بدعوى أنها ستكون أكثر ثم لُینزع من ،بنه (الطفل)، لیلقى الجزاء العادلا

  علیه من أبویه! احرصً 

سنة، وهذا هو عین ما طالبت به اللجنة الدولیة  ١٨لیكون  ،رفع سن زواج اإلناث وتوحیده مع الذكور *

واج مجال خاص : "وتعتبر اللجنة أن سن الز على حیث نصت ،لحقوق الطفل أثناء نظرها في التقاریر الحكومیة

مع اتفاقیة حقوق الطفل، بما في ذلك الفوارق بین الحد األدنى  ایحتاج إلى إصالح قانوني حتى یكون متمشیً 

  .٤لسن الذكور واإلناث"

                                      
 .٤٢١، ٤٢٠، ٤١٩ص  فاطمة زیدان، مرجع سبق ذكره، -١

  www.islamonline.net، ٢٠٠٨/ ٢٧/٣آیات الجبل: ملخص نص مشروع تعدیل قانون الطفل المصري تقدم به المجلس القومي للطفولة واألمومة،  -٢

  الشرطة للوالد في أي وقت.حتى یمكن األطفال من استدعاء  ،في مصر ١٦٠٠٠تم استحداث الخط الساخن  -٣

 .١٥١عالم عربي جدیر باألطفال، مرجع سبق ذكره، ص  -٤
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شبكة إسالم أون الین إلى أن التعدیالت في حوارها مع وألمحت أمین عام المجلس القومي للطفولة واألمومة 

والسبب هو أن مجلس الطفولة وجد أن هناك تمییًزا في أمر الزواج بین  ،سنة ١٨رفعت سن زواج الفتاة إلى 

وأوضحت أن سن الطفل في  الشاب والفتاة، فكانت الرؤیة أن تكون هناك مساواة بینهما وهو سن الثامنة عشرة.

ا بالزواج في سنة، وٕان سمحن ١٨االتفاقیة الدولیة للطفل الموقعة علیها مصر تؤكد أن الطفل هو من لم یتجاوز 

  .١سن أقل فإننا نسمح بزواج األطفال، ورفع سن الزواج جعلنا نطالب بااللتزام بالفحص قبل الزواج

ألنها تصادم أحكام الشریعة اإلسالمیة  ؛وقد رفضت اللجنة الفقهیة في مجمع البحوث اإلسالمیة هذه المادة

  من شروط صحة النكاح. اطً التي تجیز النكاح قبل هذه السن؛ كما أن الفحص الطبي لیس شر 

 على - وعضو مجمع البحوث باألزهر الشریف ،رئیس جامعة األزهر األسبق -  د.عبد الفتاح الشیخوأكد 

عاًما  ١٨عاًما، وكذلك رفض تماًما معاقبة من یزوِّج ابنته أقل من  ١٨على رفع سن الزواج لـ نه غیر موافقأ

ما واجًبا على المرء، وقال: "إذا  ا ذلك بأن الزواج یصبح في فترةٍ بالحبس أو بأي شكل من أشكال العقاب، مفسِّرً 

 ."عاًما ١٨حتى لو أقل من  ،الزواج فوًرا وجب علیه -  وكان قادًرا -خاف الرجل على نفسه العنت 

  من القانون الجدید): ٩٩، ٩٨، ٩٧، ٩٦حمـایة الطفـل (المواد  *

لتعرض للخطر" بمفهوم "التعرض لالنحراف"، ثم التوسع حیث تم في قانون الطفل المعدل استبدال مفهوم "ا

في مفهوم "الخطر" بشكل كبیر، بحیث جاء تعریف (الخطر المحدق بالطفل) على النحو التالي: "كل عمل 

یجابي أو سلبي یتهدد حیاة الطفل، أو سالمته البدنیة، أو المعنویة، على نحو ال یمكن تالفیه بمرور الوقت" إ

 -  أیهما أقرب - لخطر المحدق، "تقوم اإلدارة العامة لنجدة الطفل أو لجنة حمایة الطفولة بحیث في حاالت ا

  باتخاذ ما یلزم من إجراءات عاجلة إلخراج الطفل من المكان الذي یتعرض فیه للخطر ونقله إلى مكان آمن.

أن ذلك الكالم یعد  -  أستاذ الفقه بكلیة الشریعة والقانون بجامعة األزهر -  د. عبد الحي عزباعتبر وقد 

  دراك الواقع.إفي قضیة دون  اوخوضً  ،خروجًا عن تعالیم اإلسالم

سبب  أن األب هو -  الوكیل السابق لكلیة الشریعة والقانون بجامعة األزهر -  د. مصباح متولي حمادویرى 

حیل األب عن الدنیا بن في الدنیا، فال یعقل ال بالمنطق الفقهي وال العرفي أن یكون الولد هو سبب ر وجود اال

بن في السجن لیلقى ا إذا ما رأى ابنه أمام عینیه، فال یستطیع تقویمه، وٕاذا ما حاول تقویمه، ألقى به االمقهورً 

مصیره، ثم أن الدولة لیست بأرحم من الوالد بولده، حیث أكد الفقهاء أن اهللا تعالى وضع في قلب الوالدین من 

  ي إنسان آخر على االطالق. ال یملكه أ الشفقة على ابنهما ما

 ابن واجب على األب بما یضمن كونه فردً لقد أعلى اإلسالم من قیمة العالقات بین أفراد األسرة، وتأدیب اال

في المجتمع، أما ترك األمور على إطالقها دون قیود أو حدود، فالمنطق یقضي بأن الحریة المطلقة  اصالحً 

على  ابن رقیبً اال، وال یمكن القول بأي حال من األحوال أن نجعل فساد مطلق، فالبد أن تكون هناك ضوابط

                                      
  ،www.islamonline.net، ٢٧/٣/٢٠٠٨آیات الجبل: ملخص نص مشروع تعدیل قانون الطفل المصري تقدم به المجلس القومي للطفولة واألمومة،  -١
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وَقَضى َربَُّك َأال َتْعُبُدوا إال (ساءتها في الوقت الذي یقول فیه تعالى: إوالدیه من ناحیة تقدیر إحسان معاملتة من 

َأْو ِكالُهَما َفال َتُقل لَُّهَما ُأفٍّ وال َتْنَهْرُهَما وُقل لَُّهَما َقْوًال  ِعنَدَك الِكَبَر َأَحُدُهَما إیَّاُه وِباْلَواِلَدْیِن إْحَسانًا إمَّا َیْبُلَغنَّ 

وفي آیة  ،]٢٤- ٢٣[اإلسراء:  )َكِریمًا واْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَمِة وُقل رَّبِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربََّیاِني َصِغیراً 

ن َجاَهَداَك َعَلى َأن ُتْشِرَك ِبي َما َلْیَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهَما وَصاِحْبُهَما وإ (ا األبناء: أخرى یقول تعالى ناصحً 

  . ]١٥[لقمان: )ِفي الدُّْنَیا َمْعُروفاً 

والذي ینص على: "حرمان المرأة العاملة من الحق في إجازة الوضع (ثالثة  ،)٧٠ل في البند (تحدید النسـ *

) ألكثر من ثالث مرات طوال مدة خدمتها". وفي هذا حرمان لها من حق طبیعي أشهر بعد الوضع بأجر كامل

  عطاه الشرع لها، وهو حق اإلنجاب، فال مبرر لهذا القید.أ

أن تخویل اللجان القضائیة في  -  الرئیس العام للجمعیات الشرعیة بمصر -  محمد مختار المهدي د.ویرى 

بتدائیة، ووزارة العدل، لرصد جمیع حاالت التعرض للخطر، كل من مجلس الطفولة واألمومة، والمحكمة اال

یجعلها جهات رقابیة أشبه بالجاسوسیة، مع تحمیل المحاكم بقضایا جدیدة، وهي تئن من كثرة  ..ومتابعتها

  القضایا المطروحة أمامها وتستغرق سنوات طویلة.

خاصة بالطفل على اإلطالق دون أي ، جعلها القانون المعول األساسي ألي تدابیر مصالح الطفل الفضلى *

ضوابط، حیث كان ینبغي حین أولى مصالح الطفل الفضلى، أن یراعي حقوق والدیه، أو أوصیائه، أو غیرهم 

  ا عنه وواجباتهم.من األفراد المسئولین قانونً 

التشریع،  ، حیث أهدر مبدأ العقوبة فيا مخالً ، وقد خفف العقوبات تخفیفً المسئولیة الجنائیة على الطفل *

لى إلى عقوبة الجنحة، ومن عقوبة الجنحة إوأهدر الردع العام والخاص للجریمة.. إذ جعل عقوبة الجنایة تنزل 

  ا لحقوق المجني علیه.ا على السالم االجتماعي، وتضییعً الالعقوبة، مما یشكل خطرً 

لتقاریر الحكومیة بشأن تطبیق نفس ما طالبت به اللجنة الدولیة لحقوق الطفل أثناء تعقیبها على ا وهذا هو

إذ "تشیر اللجنة الدولیة إلى ، من االتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل فیما یتعلق بحمایة الطفل من اإلساءة ١٩المادة 

عدم االكتفاء بما یتضمنه التشریع من نصوص لحمایة األطفال من العنف، وتوصي باالهتمام بالثقافة السائدة 

بأنها في صالح  التي قد تبرر في بعض األحیان بعض أشكال من اإلساءة، اعتقادً وبالعادات ا في المجتمع،

الطفل وتربیته، وأوصت اللجنة بالتوعیة وبإلغاء كل العقوبات القاسیة والمهینة التي ُتوقع على األطفال المخالفین 

  .١للقانون"

جیع المراهقین على ارتكاب لى تشإأن تخفیف العقوبة بهذا الشكل، یؤدي  محمد مختار المهدي د.ویرى 

الجرائم والجنایات والجنح، مع أن اإلسالم یجعل "البلوغ" مناط التكلیف، فإذا ما ارتكب شاب یبلغ من العمر 

ذا ما قام بإضرام حریق في إ جریمة قتل أو اغتصاب، یحكم علیه بالسجن، و  - مثالً  –السابعة عشرة ونصف 

                                      
١- NICEF(1998) Implementation Hand book for the convention on the rights of the child, UNICEF New York, pp239- 243 and 

251.  
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أما إذا قام فتى یبلغ  ،، سیعاقب بالحبس ثالثة شهور على حد أقصىمكان، أو بالتسبب في عاهة مستدیمة آلخر

ا، بالقتل او توزیع المخدارت، أو ارتكاب اي جریمة، من العمر خمسة عشر عاما (إال یوما)، حتى وٕان كان بالغً 

  فلن یعاقب.

وٕاَذا َبَلَغ یه: (على الصبي بمجرد بلوغه بغّض النظر عن سنه حیث جاء ف اتكلیفی�  اولقد ألقى القرآن حكمً  

، وجعل المسئولیة الجنائیة مسئولیة فردیة ]٥٩:النور[) اَألْطَفاُل ِمنُكُم الُحُلَم َفْلَیْستَْأِذُنوا َكَما اْستَْأَذَن اَلِذیَن ِمن َقْبِلِهمْ 

  ]١٣ :[اإلسراء) وُكلَّ إنَساٍن أَْلَزْمَناُه َطاِئَرُه ِفي ُعُنِقهِ (

ي أمكرًرا (ب) في قانون الطفل المعدل على: "مع عدم اإلخالل ب ١١٦: وتنص المادة ختان اإلناث *

عقوبة أشد ینص علیها في قانون آخر یعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تجاوز سنتین أو بغرامة ال 

  تقل عن ألف جنیه وال تجاوز خمسة آالف جنیه كل من أجرى أو شرع في إجراء ختان إلحدى اإلناث". 

أنه شخصی�ا یرفض هذه التعدیالت  - عضو مجمع البحوث اإلسالمیة بمصر -  عبد الفتاح الشیخ .ویؤكد د

أو  ؛ فال یجوز تجریمالخاص بإیقاع عقاب بمن یختن ابنته، سواٌء األب أو األم أو الطبیب تماًما، خاصًة البند

  .تحریم أمٍر ًأصله مباح شرًعا

معت األدلة الفقهیة والطبیة على حتمیة ختان الذكور : "أجالدكتور یوسف القرضاويوفي هذا یقول   

أو  اولكنهم اختلفوا بین كونه واجبً  ،ولم یجمعوا على استحبابه ،بینما اختلف الفقهاء في ختان اإلناث ،فقط

  ".أو مكرمةً  امستحبً 

  :تطبیق اتفاقیة حقوق الطفل في القوانین العربیة

تعد من قبیـل "االتفاقیـات الملزمـة العامة"، حیث إنها  ١٩٨٩اتفاقیة حقوق الطفل لعام مما ال شك فیه أن 

تتوجه بخطابها بصورة عامة ومجردة، أو بمعنى آخر فإنها ترسي قواعد سلوك عامة ومجردة، أي أنها قواعد 

  .. وهي بذلك تعد من "المعاهدات الشارعة"١قانونیة بالمعنى الفني الدقیق

 -  ي"إن استقراء جمیع نصوص االتفاقیة یفید بأنها تلق الدكتور محمد السعید الدقاقدد یقول وفي هذا الص

. ٢باتخاذ إجراءات محددة افیها التزامً  اعلى عاتق الدولة التي تصبح طرفً  - إما بصورة مباشرة أو غیر مباشرة

ن هذا االلتزام والمتمثل في إصدار . ودو ٣"فهو إذن التزام دولي ینبثق عن معاهدة دولیة بالمعنى الفني الدقیق

التشریعات التي یتم بمقضاها وضع األحكام التي تتضمنها االتفاقیة موضع التنفیذ تظل أحكام االتفاقیة جامدة 

  نه یعد بمثابة شرط لبعث الروح في نصوص االتفاقیة.أوغیر قابلة للتطبیق في الدول األطراف، أي 

  

                                      
 .١٦٤، ص ١٩٩١محمد السعید الدقاق، الوسیط في التنظیم الدولي،  -١

 .٢٠٧، ص ١٩٩٢للطباعة والنشر،  محمد السعید الدقاق، الحمایة القانونیة لألطفال، القانون الدولي العام، دار الفتح -٢

 .٢٢، ص ١٩٧٤محمد السعید الدقاق، النظریة العامة لقرارات المنظمات الدولیة ودورها في إرساء قاعدة القانون الدولي، منشأة المعارف، اإلسكندریة،  -٣



 

٦٠ 
 

  : ١لآلتي عنها تدخل في عداد االتفاقیات الشارعة یرجولعل وصفنا التفاقیة حقوق الطفل أ

تندرج تحتها، ومن ثم فهي  ةأنها تقوم بوضع قواعد عامة مجردة قابلة للتطبیق مستقبًال على أیة حال -١

 تشبه التشریعات.

إن لم  ،ومن حیث األطراف فیها: نجد أنها تتمیز باشتراك معظم الدول األعضاء فـي المجتمع الدولي -٢

دولة من دول  ١٩١واتفاقیة حقوق الطفل تلزم الیوم ، ن كلها، ویتوجه الخطاب فیها إلى المجتمع الدولـي كلـهیك

العالم. وهي بذلك تخضع حقـوق الطفل والحریات الواردة بها إلى ضمانة جماعیة تباشر تحت رقابة دولیة. وهي 

  بذلك تعد من االتفاقیات الدولیة الجماعیة.

أقرت بوجود عدة  بل إن محكمة العدل الدولیة، ٢آمرة على من تخاطبهم ة اإللزام،من حیث قو هي و  -٣

فااللتزامات الخاصة بحقوق اإلنسان، ومنها بالطبع حقوق الطفل، لیست  ،التزامات عالمیة في هذا الشـأن

  التزامات تعاقدیة، بـل هي التزامات یتم االحتجاج بها في مواجهة الكافة.

"، ومن ثم تأخذ هذه "قوة تعلو على القوانین التشریعیةنجد بعض الدول تعطي المعاهدة وفي العالم العربي 

المعاهدة األولویة في التطبیق داخل الدولة، وهذا یعني ضرورة تعدیـل التشـریعات المخالفة ألحكامها، وعدم 

  .٣ةإصدار تشریعات الحقة تتعارض معها، وامتـداد الرقابـة القضائیـة لتحقیق هذه الغای

وهذا هو النظام الذي أخذت به تونس وموریتانیا، وهناك دول أخرى تعطي المعاهدة بعد اندماجها في القانون 

  "، ویـرد ذلك صراحة في دساتیر البحرین والجزائر والسودان وقطر والكویت ومصر والیمن."قوة القانونالداخلي 

لتتوافق مع االتفاقیة الدولیة  ؛عدیل قوانینها الوطنیةوبناء على ذلك، فإن الدول العربیة واإلسالمیة آخذة في ت

تكشف مراجعة التقاریر التي قدمتها الحكومات العربیة إلى لجنة حقوق الطفل و .الوثائق ذات الصلةمع للطفل، و 

  ا.ذكرنا سابقً  والتي أثنت علیها اللجنة الدولیة إال أنها طالبت بالمزید كما ،مجموعة من التغییرات

  التطورات:فمن هذه 

 أدخلت اتفاقیة حقوق الطفل في القانون الداخلي. الجزائر وسوریافي كل من  - 

 یجوز االستشهاد باتفاقیة حقوق الطفل لكل السلطات الوطنیة. العراق والكویتوفي  - 

ینص القانون المدني وقانون اإلجراءات الجنائیة صراحة على عدم تطبیق األحكام الوطنیة إذا  سوریاوفي  - 

 ضت مع اتفاقیة حقوق الطفل .ما تعار 

                                      
 .٦٨ -٦٧، ص ١٩٧١، ٢٧الدولي، المجلد جعفر عبد السالم، دور المعاهدات الشارعة في العالقات الدولیة، المجلة المصریة للقانون  -١

حقیقة  ویرى بعض الفقهاء أن الممیز الرئیسي للمعاهدات الشارعة هو "التوجه إلى المجتمع الدولي ككل. ولذلك تتمیز هذه المعاهدات عن غیرها من -٢

راف هو الحاسم، وٕانما هو توجیه الخطاب للكافة أو كونها تستهدف المساهمة العامة إلى أقصى مدى، إلى المدى شبه العالمي للدول، فلیس تعدد األط

ام الطرف األخر. التنظیم الموضوعي للمسائل، والذي یبعد األطراف عن دائرة تریب االلتزامات التبادلیة التي یكون فیها التزام أحد األطراف هو سبب التز 

  . ٦٩نقًال عن جعفر عبد السالم، المرجع السابق، ص   .Kay Holloway, Modern trends in Law, occeana, 1967,p. 58انظر في ذلك: 

 .٣٢٨، ص ١٩٩٤عبد الواحد الفار، القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة،  -٣
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 ) على التوالي.١٩٩٦، ١٩٩٥اعتمدت قانون لألطفال (عامي  ومصر تونسفي و  - 

 .١٩٩٧سنت قانون لحمایة الطفل عام  لیبیـاوفي  - 

لیتم إدماج اتفاقیة حقوق الطفل، والوثائق ذات الصلة في  ٢٠٠٨في عام عدلت قانون الطفل  مصرفي و  - 

 كافة التحفظات من على اتفاقیة حقوق الطفل.القانون بالكامل، بعد أن رفعت 

*********  
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  الخاتمة

 يأظهرت الدراسة التحلیلیة والتقویمیة للمواثیق الدولیة المعنیة بالطفل صورة عامة تتضح مالمحها ف

علیها الحضارة الغربیة سماتها  يتضف يالفلسفیة الت تهامرجعی يوف ،تفاقیاتاالالمصطلحات التى تتبناها هذه 

إیجابیاته الواردة بالبنود مشوبة  يجاءت عاكسة لنمط حیاة غرب يوالت ،م مطاطیة كثیر من البنودودالالتها رغ

رتضینا الشذوذ وذلك إذا ما ا ؛قلنا مدمر للبشریةنبالغ إذا بل ال وسلبیاته مدمرة للطفل واألسرة والمجتمع،، بالنقص

  من الخیارات المتاحة. -  على كافة أشكالها - واإلباحیة الجنسیة 

إصرار هیئة األمم المتحدة على فرض (الرؤیة األوحد) لقضایا  نرفض رفاهة الطفل وٕانما نعترض على إننا ال

الطفل، وطرح (الحل األوحد) للمشاكل التي یعاني منها األطفال في العالم، وعدم مراعاة الخصوصیات 

ت المختلفة، وأثرها في نوعیة المشكالت وتجاهل التباینات الواسعة في الثقافا ،الحضاریة المتنوعة لشعوب العالم

  وبالتالي نوعیة الحلول لها.

 ،وتحلیل مواد المیثاق الواحد ومقارنة بنوده ببعضها البعض ،قراءة متأنیة مرة بعد مرة تفاقیاتاالفبقراءة هذه 

االتفاقیات هذه بل وتضارب بین ما تطالب به  ،ا واضًحاتناقضً  نجد ..األخرىاالتفاقیات الدولیة ب وبمقارنته بل

المعنیة بالطفل من أوجه الرعایة التي ترید أن تكفلها االتفاقیات الدولیة به  طالبتذلك ما  ومن أمثلة .الدولیة

  اإلجهاض. يفمن حق المراهقة  تفاقیاتاالذات به  طالبتللطفل وأولها حقه فى الحیاة، وبین ما 

بین ما بیًِّنا ا لمسنا تعارضً  ..ا العربیة واإلسالمیةا من منظور هویتنا الحضاریة وخصوصیتنوبدراستها أیضً 

في الجنس اآلمن،  األطفال إباحة حقك ،بدعوى الحقوق والحریات ،فى كثیر من بنودها تفاقیاتاالتنادي به هذه 

  و...، وبین ما كفلته الشرائع السماویة للطفل. بل واإلجهاض اآلمن إن لزم األمر

ا بین قضایا الطفل الواردة بهذه الوثائق وبین ما ا شاسعً واقعى سنجد بونً ا من منظور وبالنظر الیها أیضً 

فأطفالنا  ا لرفع هذه المعاناة.ا ملموسً وٕان لمست بعضه فإنها ال تقدم أثرً  ،یعانیه أطفالنا حقیقة على أرض الواقع

 ،وانتشار الفقر ،ةواألمراض المعدی ،أمراض سوء التغذیة :ینحصر أغلبها في ،یعانون من مشكالت حیاة ووجود

ونقص الغذاء والماء الصالح للشرب، وهذه القضایا الهامة بالنسبة لنا قضایا مصیریة ولیست من قبیل الترف 

  .الحضاري

لى نوعیة إ ةنظر ب، و يأنه تعرض هامش إالوواقع هذه الوثائق وٕان كان یتعرض لهذه القضایا والمشكالت 

سنجدها تتوجه بصورة فعلیة إلى سبیل واحد هو تصدیر  ،علیها غداق التمویل الدولىإیتم  يالمشروعات الت

والناجمة عن الجنس الحر وانسحاب دور األسرة في تربیة الطفل وحمایته، وهي  ي،وتعمیم مشكالت العالم الغرب

لذا فإن ترویجها في عالمنا اإلسالمي  نا العربي واإلسالمي بصورة محددة؛مشكالت لیست ممثلة في واقع

على له أثره السلبي على مجتمعاتنا و  ،ضمن برامج ومناهج التربیة والتعلیم واإلعالم والصحة أمر خطیر وٕادخالها

  بقائها.
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ا على وستظل حبرً  ،تأثیر يفلن تكون لبنوده أ ،الدولیة ما شاءت من اتفاقیات ةتشرع الهیئ :وقد یقول قائل

 ؛عاءدّ العقود الثالثة األخیرة یكشف عن خطأ هذا االأن دراسة البنیة التشریعیة في إال . .ءيولن یضیرنا ش ،ورق

لى تغییرات ال تخفى على كل ذي بصر وبصیرة، وهي إفى كثیر من الدول اإلسالمیة  فقد تعرضت تلك البنیة

عملیة تمت على مراحل متتالیة تحت دعاوى متعددة، ُسمیت بالتحدیث تارة، وباالستجابة لمتغیرات العصر تارة 

على األمة العربیة واإلسالمیة  اداهمً  اعنها قوانین تخالف قیمنا الحضاریة، بما شكل خطرً أخرى، وقد نتج 

  بأسرها.

تفاقیات ما تعاني منه تم تفعیل بنود تلك اال ذا ماإل ما نخشاه أن ینتقل إلى المجتمعات العربیة واإلسالمیة وجُ 

ة، وتشوه للفطرة السویة التي خلق اهللا سبحانه من تهتك خطیر في البنیة االجتماعی ..االمجتمعات الغربیة حالیً 

وتعالى الخلق علیها، فُیكتفى بالعالقات المحرمة، وتقل معدالت الزواج، وتنهدم األسرة، وینتشر األطفال غیر 

  الشرعیین، وما یستتبعه ذلك من انتشار للرذیلة وشیوع الجریمة.

ادیة والسیاسیة والعسكریة، ما یعینها على الصمود واذا كان لدى المجتمعات الغربیة من عناصر القوة االقتص

ا فقط .. ا واحدً رغم تهلهل بنیانها االجتماعي، فإن الدول العربیة واإلسالمیة ال تملك من تلك العناصر إال عنصرً 

فهل ننتبه إلى هذا قبل فوات  ،فإذا ما تهّدم هذا العنصر ضاعت وفنیت مجتمعاتنا عن بكرة أبیها ،هو األسرة

ان ونفئ إلى دیننا الحنیف ننهل منه، ونستخرج ما به من كنوز حفظ اهللا تعالى بها مجتمعاتنا وأجیالنا من األو 

  الضیاع عبر العصور.

 -لمناسبته لموضوع البحث  - أخص منها بالذكر و  ،وهذا ما قامت به بعض الجهات الغیورة على دینها

استشعرت الخطر لم تقف عند حد النقد ورفض البنود  ألنها حین ؛اللجنة اإلسالمیة العالمیة للمرأة والطفل

 يوأصدرت میثاق الطفل ف ،المحافل الدولیة يوٕانما سعت ألداء دورها فى الشهود الحضارى ف المشبوهة،

 تسهیالً  ؛واإلقلیمیة من حیث الصیاغة والتبویباالتفاقیات الدولیة كوثیقة مركزة فى مواد على غرار  ؛اإلسالم

ة من الرؤیة اإلسالمیة المتمثلة فى الكتاب والسنة عبر هیئة متخصصة من أكابر علماء األمة منطلق ،للمقارنة

١.فى مختلف مجاالت العلوم
   

  واهللا من وراء القصد وهو یهدي السبیل

*********  

                                      
 http://www.iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=804  للتعرف على هذا المیثاق بالتفصیل انظرموقع اللجنة: ١-
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  الفهرس

  

  الصفحة  الموضوع

  ١  ةـمقدمال

  ٤  تمهید

تفاقیات الدولیة المعنیة بالطفل اإلیجابیات الواردة باال : الفصل األول

  وتقویمها

٨  

  ٨  الرعایة األولیة للطفل -١

  ٨   الرعایة الصحیة للطفل -٢

  ٩  التثقیفیة للطفلالرعایة التعلیمیة و  -٣

  ١٠  لتعبیر والمشاركة وٕابداء الرأيحریة ا -٤

  ١١  ات الواردة في المواثیق الدولیةاإلیجابی تقویم

عناصر الفلسفة الكامنة خلف االتفاقیات الدولیة لحقوق : الثانيالفصل 

  .الطفل

١٥  

  ١٥  المادیةأوًال: 

  ١٦  الفردیة :ثانًیا

  ١٧  الصراعیة :ثالثًا

  ١٨  النفعیة: رابًعا

  ١٩  المبادئ الحاكمة لالتفاقیات الدولیة لحقوق الطفل: لثالفصل الثا

  ١٩ : سن الطفولة المبحث األول

  ٢٠  التساوي التام بین الذكور واإلناث :المبحث الثاني

  ٢٥  تبني المدخل الحقوقي : المبحث الثالث

  ٢٧ الطفل )استقواء( : تمكینالمبحث الرابع
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  ٣٠  الدولیة أخطر القضایا التي تتناولها بنود الوثائق : رابعالفصل ال

  ٣٠ والجنسیة الصحة اإلنجابیة: المبحث األول

  ٣١  لجنسيتعلیم الجنس/ التثقیف ا: المطلب األول  

  ٣٣  تقدیم وسائل منع الحمل، ورعایة المراهقة الحامل: المطلب الثاني  

  ٣٤  .: إباحة اإلجهاضالمطلب الثالث  

  ٣٦  المطلب الرابع: الدعوة إلى رفع سن الزواج ومحاربة الزواج المبكر  

  ٤٠ : رعایة الطفلالمبحث الثانى

  ٤٠   أشكال أخرى لرعایة الطفل :المطلب األول  

  ٤٢  حریة الفكر والوجدان والدین :المطلب الثانى  

  ٤٤  الجنائیةسن المسئولیة  :المطلب الثالث  

  ٤٦  االستراتیجیات المتبعة لعولمة قضایا الطفل :خامسالفصل ال 

  ٤٦  أوًال: عقد سلسلة من المؤتمرات تصدر عنها الوثائق واالتفاقیات

  ٤٦  زامها بكافة بنود الوثائقاستدراج الحكومات والتدرج في إل :اثانیً 

  ٤٨  ثالثًا: الرقابة على تنفیذ بنود اإلتفاقیات

  ٤٨  الرقابة الدولیة على االتفاقیة -١  

  ٥٢ الرقابة اإلقلیمیة -٢  

المجلس القومي للطفولة واألمومة في على المستوى الوطني ( الرقابة -٣  

  )أنموذجك ..مصر

٥٥  

  ٥٩  بیةتطبیق اتفاقیة حقوق الطفل في القوانین العر 

  ٦٢ الخاتمة


