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  :مستخلص البحث

اسة إ�� إبراز  ال.ـ- كفلتـھ لـھ الـشر'عة %سـالمية مـن خـالل تقـديم " قحقـو الطفـل"ر�دفت �ذه الد

ي ال78بـو %سـالمي، مـن خـالل )املنظـر(ققيـة حقـو الطفـل =ـ> ضـوء رتصو مق8ـ7ح إلعـادة صـياغة اتفا

 -Gي التفاقية حقو الطفل، ومن خالل معرفة واقع التطبيق العالMقمعرفة واقع تطبيق العالم العر

Mــي NOقــو الطفــل اســة إ�ــ� معرفــة تجرSــة Rتحــاد Pو قالتفاقيــة حقــو الطفــل، كمــا �ــدفت الد رق ، .ر

قلعرSيـــة الـــسعودية =ـــ> وثيقـــة حقـــو الطفـــل الـــسعودي =ـــ> Pنظمـــة وكـــذلك معرفـــة تجرSـــة اململكـــة ا

 الوطنيـــة، كمـــا �ـــدفت إ�ـــ� معرفـــة مـــدى مالءمــــة Rتفاقيـــة للبعـــد التعليGـــ-، ومعرفـــة مـــدى مالءمــــة

اسة إ�� العديد من النتائج م_^ا  لأن ألغلب الدو : رRتفاقية املق78حة للبعد Rجتماb>، وتوصلت الد

ققيـة حقـو الطفـل فيمـا يخـالف الـشر'عة %سـالمية، أو دسـات7k وأنظمـة العرSية تحفظات ع�i اتفا

لالبلدان، كما أن لبعض دو العالم كذلك تحفظات ع�i ما ال يتالءم مع دسات�7kا وقواني_^ا، وجـاء 

ة إعــادة صــياغة pعــض بنــود اتفاقيــة حقــو الطفــل =ــ> ضــوء املنظــر ال78بــو  يمــن أبــر النتــائج ضــر ق ور ز

  .%سالمي

ياتفاقية حقو الطفل، تصو مق78ح، املنظر ال78بو %سالمي: فتاحيةالVلمات امل   .رق
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Re-drafting the Child’s document in light of the Islamic 
educational perspective, a proposed conception 

Hend Sulaiman Al Ramyan 

Pedagogy Department – Faculty of Education - Imam 
Mohammad Ibn Saud Islamic University 

Email: halrumayan@imamu.edu.sa 

Abstract :  

This study aims at highlighting the "rights of the child" provided under 
Islamic Sharia through presenting a proposed conception to re-draft the 
Agreement of Child Rights in light of Islamic educational perspective, by 
understanding the reality of the Arab world's application of the Agreement of 
Child Rights and by understanding the reality of the international application 
of the Agreement of Child Rights. The study also aimed to learn about the 
European Union's experience with child rights, as well as the Kingdom of 
Saudi Arabia's experience with the Saudi Child Rights Document pursuant to 
National Regulations. It also aimed to determine the extent to which the 
Convention is appropriate to the educational dimension, as well as the 
suitability of the proposed agreement to the social dimension, and the study 
yielded numerous findings, including the fact that most Arab countries have 
reservations to the Agreement of Child Rights in violation of Islamic Sharia, 
or State constitutions and regulations, and some countries around the world 
have reservations about what is not compatible to its constitutions and laws. 
Re-drafting some articles of the Agreement of Child Rights in light of the 
Islamic educational perspective is one of the most notable outcomes. 

Keywords: Agreement of Child Rights, Proposed conception, Islamic 
Education perspective 
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  :التمXيد

يحتـــل الطفـــل =ـــ> %ســـالم مvانـــة مuمـــة، حيـــث حفـــظ لـــھ القـــرآن الكـــرqم والـــسنة النبوqـــة 
حقوقا دقيقة، وجاءت حقوقھ مxسلسلة بدءا من اختيار Pبوqن الصاkNOن، وح.w مرحلة املرا�قة 

ً ً

  .فالشباب

، وقيد�ا بأحvام سامية => }ل مراحل الطفولة،  قوقد و��w الشارع اNOكيم {^ذه اNOقو
ت ك رمــا ا�ــتم العــالم بحقــو الطفــل بوصــفuا نقطــة بــدء مuمــة لل78بيــة عiــ� حقــو %�ــسان، فأصــد ق ق

�والدة ،. (ققانونية ودولية و�> جزء من حقو %�سان قوثيقة حقو الطفل }لوائح O2014ا.(  

فمرحلـــة الطفولـــة مـــن أ�ـــم مراحـــل حيـــاة %�ـــسان أل�^ـــا املرتكـــز الـــذي ينمـــو عiـــ� أساســـھ 
�ا مرحلـة أساسـية =ـ> تvـوqن Pفـراد نPفراد وxqشvلو  ر ، لذا يأ�ي �Rتمام بمرحلة الطفولة باعتبا

بــدنيا وعقليــا والعتبــار �ــذه املرحلــة شــديدة اNOــساسية =ــ> الت�ــشئة فــإن Pمـــر  وكــذا ��ــز Pطفــال
ً ً

عاية وحماية خاصة => }ل مراحل نمو الطفل  ، (ريحتاج إ�� إجراءات وقاية و   ).2012يالنبالو

ـــاليم قحقـــــــو الط ــــــا التعــــ ـــــزة، وتحم�^ـ ــا الغرqــ فـــــــل إذن تفرضـــــــuا الفطـــــــرة ال�ـــــــشرqة وتحفظuـــــ
  )2014ناصر . (السماوqة وتنظمuا القوانkن الوضعية => مختلف مجاال�^ا

قوقـد أكـدت وثيقــة حقـو الطفــل عiـ� أ�ميــة اتخـاذ مـا يلــزم مـن إجــراءات NOمايـة الطفــل 
عايتـھ، ومعرفــة Pفــراد ل�Nقــو ال.ــ- لuــم والواجبــات ال.ـ- قو ف ا�Oليلــة ال.ــ- ي�ب�ــ> ر ر علــ�^م مــن املعــا
ات ع�i أسس سليمة   .ر�علمuا ليتم تvوqن Pمم وSناء اNOضا

qخ قيـام املنظمـات  روقد أقر ا��تمع حقو الطفل ع�7 وثـائق دوليـة =ـ> وقـت مبكـر مـن تـا ق
قالدوليـــة، منـــذ عـــشرqنات القــــر املا¡ـــ�- ابتـــداء بــــإعالن اتحـــاد غـــوث Pطفــــال NOقـــو الطفـــل عــــام  ًن

ا بإعالن جنيف NOقو الطفل عام 1923 ق، مر ً
 وإعـالن Rتحـاد الـدو�> لرعايـة Pطفـال عـام 1924ور

ــــام 1948 ـــل عــ ــــل عـــــام 1959ق، وإعـــــالن حقــــــو الطفــ عبــــــد املطلــــــب . (1989ق، واتفاقيــــــة حقـــــو الطفــ
  ).1995، عبد الو�اب، عبد الن¦- 2003،

ــ ة مـــن Pمـــم املتحـ روRتفاقيـــة الدوليـــة املعنيـــة بحقـــو الطفـــل الـــصاد دة، واملعتمـــدة عـــام ق
م با�Oمعيـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة باإلجمـــاع، وقـــد حققـــت القبـــو العـــالG- تقرqبـــا، وقـــد تــــم 1989

ً ل
  .2012 دولة ح.w عام 193التصديق عل�^ا من قبل 

اسة   :رالتعر]ف بمشVلة الد

ت اتفاقيــة حقــو الطفــل عــن Pمــم املتحــدة، و�ــ> سلــسلة مــن Rتفاقيــات املعنيــة  قصــد ر
  .م با�Oمعية العامة لألمم املتحدة1989سان، واعتمدت عام قبحقو %�

 دولة إال الواليات املتحدة Pمرqكية والصومال، 193تم التصديق عR �iتفاقية من قبل 
بمع¨w أ�^ا بذلك حققت قبوال عامليا

ً
  

��ـ7اء املــستقلkن Oعـة لألمــم املتحـدة، و�ــ> �يئـة مــن اpنــة حقـو الطفــل التا�O قوتـم إ�ـشاء
لمراقبة تنفيذ حقو الطفل، كما تلزم جميع الدو Pطراف ال.- صادقت عR �iتفاقية بأن تقوم ب ق

̂ـا، وتلـزم الـدو  qر منتظمة إ�� �ذه ال��نة عن مدى ال8©امuم بتطبيق اNOقو املتفق عل� لتقدم تقا ق ر
وم بتقديم تقرqر أو�> pعد عامkن من Rنضمام إ�� Rتفاقية وMعد ذلك مرة }ل خمـس سـنوات، وتقـ

qر   ).1435الطوالھ، . (رال��نة بفحص تلك التقا
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د => موقع Pمم املتحدة فقا ملا و رو
ً

  : مادة تت��ص نقاطuا فيما يi>45 فإن Rتفاقية تتضمن 1و

ض  ـــل الفــــض�i، تطبيــــق اNOقــــو عiــــ� أ ر�عرqــــف الطفــــل ، وعــــدم التميkــــ©، مــــصاO¬ الطفـ ق
بقــــاء والنمــــو، Rســــم وا��Oــــسية، الuوqــــة، يالواقــــع، التوجيــــھ Pســــر أثنــــاء نمــــو Pطفــــال، اNOيــــاة وال

اء  راNOفاظ عP �iسرة معا، التواصـل مـع الوالـدين ع�ـ7 البلـدان، اNOمايـة مـن Rختطـاف، اح8ـ7ام آ
ً

Pطفــــال، حرqـــــة تبـــــادل Pفvــــار، حرqـــــة الفكـــــر والــــدين، إ�ـــــشاء أو Rنـــــضمام إ�ــــ� جماعـــــات، حمايـــــة 
لية الوالــ �ــصوصية، اNOــصو عiــ� املعلومــات، مــسؤOوا دين، اNOمايــة مــن العنــف، Pطفــال الــذين ل

، Pطفال ذو %عاقات، ال¯Nة واملاء  وفقدوا أسر�م، Pطفال الذين يتم ت�ن�^م، Pطفال الالجئو ن
ـــــــة  لuم، املــــــــساعدة Rجتماعيــ ــــــا ــــــال املــــــــودعkن خــــــــارج منــ ــــاع Pطفـــ ـ ـــــــة أوضـــ ــــة، مراجعـ زوالغــــــــذاء والب°ئــــ

لوصـــــو إ�ـــــ� التعلـــــيم، أ�ـــــداف التعلـــــيم، ثقافـــــة ىوRقتـــــصادية، الطعـــــام وامللـــــ�س و املـــــأو ±مـــــن، ال
، اNOماية من العمل املؤذي، اNOماية من  نPقليات واللغة والدين، الراحة واللعب والثقافة والفنو
ة، اNOمايــة مــن Rعتــداء ا��Oــ�³-، منــع بيــع وRتجــار باألطفــال، حمايــة Pطفــال مــن  رالعقــاق7k الــضا

ب، التعا=> وإعادة %دماج => ا��تمع، Rستغالل، Pطفال => أماكن Rحتجاز و، اNOماية أثناء اNOر
، تطبيــق القــانو �Pــسب لألطفــال، �ــشر حقــو الطفــل عiــ� ا�Oميــع،  قPطفــال ا��ــالفو للقــانو ن ن ن

  .كيفية عمل Rتفاقية

ـــل  ـــة حقـــــو الطفـــــل مـــــن بنـــــود تحفـــــظ للطفـــــل حقوقـــــھ وتكفــ بـــــھ اتفاقيــ ـــ� مـــــا تمkـــــ©ت  قوعiــ
ـــة العرSيــــة الــــسعودية والعديــــد مــــن الــــدو رفا�يتــــھ، إال أن �نــــاك pعــــض  لالبنــــود ال.ــــ- قامــــت اململكـ

اســـــات  ـــن الد ـــا يتــــواءم مــــع دي_^ــــا وخــــصوصيا�^ا، وعنــــد تxبــــع الباحثــــة للعديــــد مـ ربــــالتحفظ عل�^ــــا بمـ
ة تحليـل الوثيقـة  وروPدبيات ال.- تناولت حقـو الطفـل املـسلم وجـدت أن العديـد م_^ـا ينـادي بـضر ق

ط =ـــ> ضـــوء املنظـــر %ســـالمي ال78 نـــاؤ R اســـة ت د ، أو إعـــادة صـــياغ·^ا، فقـــد أشـــا وبـــو ر ر ر إ�ـــ� ) 2013(ي
دن فيمــا يخـص pعــض بنـود الوثيقــة  Pيـة الـسعودية وSرالتحفظـات ال.ـ- تحفظــت عل�^ـا اململكــة العر

اســـة جاســـم  دت كـــذلك =ـــ> د ر��الف·^ـــا للـــشر'عة %ســـالمية، وال.ـــ- و اســـة ) 1995(ر ت د ر، كمـــا أشـــا ر
. قات => اتفاقية حقو الطفل الدولية وقد تكفل·^ا الشر'عة %سالميةإ�� وجود ¹غر) 2007( امل��³- 

اســـــة كحـــــو  ا نـــــادت د ــ لوكمــ ة تـــــصميم منظومـــــة حقوقيـــــة تجمـــــع حقـــــو الطفـــــل ) 2015(ر قإ�ـــــ� ضـــــر ور
يالرئ°سة ال.- أقر�ا الفكر ال78بو %سالمي => حلقات متصلة ما بي_^ا من تفاعالت وتداخالت، كما 

ة جدولـــة اNOقـــو قنـــادت إ�ـــ� ضـــر ي ال.ـــ- أقر�ـــا الفكـــر ال78بـــو %ســـالمي وتلـــك ال.ـــ- أقر�^ـــا Rتفاقيـــة ور
نة بي_^ما وإضافة ما يمكن إضافتھ عR �iتفاقيات الدولية   .زالدولية لxسuيل املوا

اسة لتقـوم بإعـادة صـياغة اتفاقيـة حقـو الطفـل =ـ> ضـوء املنظـر  قلذلك جاءت �ذه الد ر
  .يال78بو %سالمي

اسة   :رأسئلة الد

اسـة cـسb` إaـ` بما أن /ـذه يإعـادة صـياغة وثيقـة الطفـل =ـ> ضـوء املنظـر ال78بـو %سـالمي مـن ر الد
اسة باإلجابة عن Pسئلة الفرعية رخالل إعداد تصو مق78ح، فستقوم الد   :ر

 قما واقع تطبيق العالم العرMي التفاقية حقو الطفل .1
 .قما واقع التطبيق العالG- التفاقية حقو الطفل .2

                                                
1 https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-
rights-child 



 
إعادة صياغة وثيقة الطفل في ضوء المنظر التربوي 

  اإلسالمي، تصور مقترح
  هند سليمان الرميان/ د

  

 

 

612 

3. P تحادR ةSقو الطفلما تجرNO يM قو  .ر
ـــة اململكــــة العرSيــــة الــــسعودية =ــــ> وثيقــــة حقــــو الطفــــل الــــسعودي =ــــ> Pنظمــــة  .4 ق مــــا تجرSـ

 .الوطنية
ي مـــا التـــصو ال78بـــو املق8ـــ7ح لتعـــديل صـــياغة اتفاقيـــة الطفـــل لـــتالئم الطفـــل املـــسلم مـــن  .5 ر

  يوجuة نظر خ�7اء الفكر ال78بو %سالمي

اسة   :رأ/دف الد

اســة إ�ـ� إبـراز ̂ـدف �ـذه الد  لـھ الـشر'عة %ســالمية مـن خـالل تقــديم اال.ـ- كفل·^ــ" قحقــو الطفـل "ر�
يتصو مق78ح إلعادة صياغة اتفاقية حقو الطفل => ضوء املنظر ال78بو %سالمي ق   ر

اسة   :رأ/مية الد

اســــة أ�مي·^ـــا مــــن أ�ميــــة تقــــديم البنـــاء املعر=ــــ> NOقــــو الطفـــل =ــــ> ضــــوء املنظــــر  قتكxـــسب �ــــذه الد ر
  : �Pمية النظرqة والتطبيقيةيال78بو %سالمي من خالل

  :e/مية النظر]ة

اسة إعادة صياغة اتفاقية الطفل => ضوء املنظر ال78بـو %سـالمي، و�ـذا  - ي�س·^دف الد ر
 .قºعد من %سuامات العلمية للبناء املعر=> => قضايا حقو الطفل

جـوع الباحثـة للعديـد مـن Pدبيـات العلميـة ال.ـ- - اسـة مـن خـالل  ر�شأت أ�ميـة الد  نـادت ر
ة تـــصميم منظومــة حقوقيـــة خاصــة بالطفـــل بمــا يتوافـــق مــع الـــشر'عة %ســـالمية . وربــضر

اســة كحــو  لمثـل د يثقافـة حقــو الطفــل بــkن الفكــر ال78بــو "ال.ــ- }انــت pعنــوان ) 2015(ر ق
ط "%ســـالمي والـــشرا«ع الدوليـــة والفكـــر ال78ا¹ـــي الـــشا«ع نـــاؤ R اســـة و، وكـــذلك د ر ) 2013(ر

، "لطفــل واملــرأة =ــ> %ســالم وRتفاقيــات واملعا�ــدات الدوليــةقحقــو ا"ال.ــ- }انــت pعنــوان 
اســـة اNOاليـــة لتقـــديم إعـــادة صـــياغة لالتفاقيـــة الدوليـــة لتتوافـــق مـــع املنظـــر  رو�ـــس¼� الد

ق لـم يـتم التطـر إلعـادة صـياغ·^ا =ـ> ضـوء - عiـ� حـد علـم الباحثـة -يال78بـو %سـالمي ال.ـ- 
 . ياملنظر ال78بو %سالمي

  :يةe/مية التطبيق

- <iسا�م  التصو املق78ح فيما يº رتأمل الباحثة أن:  
قمـساعدة أ¾ــNاب القــرار =ـ> الــدو %ســالمية =ـ> التعامــل مــع اتفاقيـة حقــو الطفــل بمــا  - ل

 .يمع املنظر ال78بو %سالمي يتالءم
دت => Rتفاقيـة الدوليـة مـن  - راملسا�مة => تحقيق أ�داف اتفاقية حقو الطفل، ال.- و ق

فا�يتھخالل النظر بإيج  .رابية ملا ف�^ا من جوانب إيجابية عديدة تكفل للطفل حقوقھ و
اسة   :رحدود الد

لتنحصر بالوصو إ�� إعادة صياغة وثيقة الطفل => ضوء  :اfgدود املوضوعية  -أ 
راملنظـــر ال78بـــو %ســـالمي مـــن خـــالل إعـــداد تـــصو مق8ـــ7ح مـــن خـــالل تحليـــل pPعـــاد  ي

 .ال78بوqة وRجتماعية
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ـــة  -ب  ــــدود الزمانيــ ـــ> موقـــــع حقــــــو ت: اfgـ ــــ� ال�ـــــ¿�ة املعتمــــــدة =ــ اســــــة عiـ ققتـــــصر الد ر
 .2%�سان

اسة   :رمصطfjات الد

ا مــا يجــب أن تvــو عليــھ  :قإعــادة صــياغة اتفاقيــة حقــو الطفــل نوqقــصد بــھ إجرائيــ
ً

قاتفاقية حقو الطفل من خالل خطوات اس78اتيجية تن�ثق من إ�شاء قواعد ترSوqة إسالمية، ومن 
اء خ�7اء ترSوkqن وشر   .عيkن إلعداد الصياغة املق78حةرخالل آ

ة من  :قاتفاقية حقو الطفل رو�> ديباجة تحو اتفاقية معنية بحقو الطفل، وصاد ق ي
ــــن �ـــــم Pطفــــــال، وجميــــــع 54نPمـــــم املتحــــــدة وتتvـــــو مــــــن  ــــل، و�ـــــشرح مــ ـــادة تxنــــــاو حقـــــو الطفــ ق مــ ل

ليات اvNOومــات تجــاه Pطفــال طــة، و�ـــ> Rتفاقيــة م78اب قجميـــع اNOقــو =ــ> �ــذه. وحقــوقuم، ومــسؤ
   .زمxساوqة => �Pمية، وال يجو حرمان Pطفال م_^ا

اســـة مـــن إعـــادة صـــياغة  :ياملنظـــر ال��بـــو ريـــتم �عرqفـــھ إجرائيـــا بمـــا �ـــس¼� ألجلـــھ �ـــذه الد
ً

أي ا��تــصkن P}ـــاديميkن ال78بـــوkqن والــشرعيkن، وذو العالقـــة املuتمـــkن =ـــ>  يلبنــود Rتفاقيـــة وفـــق  ر
  .قحقو الطفل

�طـــوات ألجـــل الوصـــو إ�ـــ� إعـــادة صـــياغة يتطلـــب: مــنlm البحـــثOاســـة العديـــد مــن ا ل إجـــراء الد ر
ياتفاقية حقو الطفل => ضوء املنظر ال78بو %سالمي   :ق

`aوe يص واقع اتفاقية حقو الطفل �� ضوء املنظر ال��بو �سالمي، من أجل : املرحلةopcي ق
لتعليtـs، والبعــد @جتمــا�v معرفـة واقــع تطبيقXـا العــالst و�سـالمي، عــن طر]ــق تحليـل البعــد ا

  . عنھاختالفXماي مع املنظر ال��بو �سالمي أو توافقXمامن حيث 

اسة املنÁÂ الوصفي املـسÀ>، الـذي عرفـھ العـساف لذا  ذلـك : "بأنـھ) 2006(راستخدمت الد
النوع من البحوث الـذي يـتم بواسـطتھ اسـتجواب جميـع أفـراد مجتمـع البحـث أو عينـة كبkـ7ة مـ_^م، 

جــــة وجود�ــــاوذلــــك {^ــــد ســــة مــــن حيــــث طبيع·^ــــا ود رف وصــــف الظــــا�رة املدر واســــتخدمت املــــنÁÂ " و
ا�Oمـــع املتــأ�ي والـــدقيق للــ¿�الت والوثـــائق املتـــوافرة "بأنــھ ) 2006(الوثــائقي الـــذي عرفــھ العـــساف 

ـــا  ذات العالقــــة بموضــــوع مــــشvلة البحــــث، ومــــن ثــــم التحليــــل الــــشامل �Nتوqا�^ــــا {^ــــدف اســــت�تاج مـ
  ".ن أدلة وSرا�kن ت��7ن ع�i إجابة أسئلة البحثيتصل بمشvلة البحث م

ب ال~ــs قامــت بإعـداد وثيقــة خاصــة بالطفــل }zــدف انتقــاء eمثــل : املرحلـة الثانيــة رتحليــل التجــا
  :م�zا لالستفادة م�zا �� إعادة صياغة اتفاقية الطفل، من خالل ما ي��

أوال
ً

فا�يتـھ، وذلــك ملع:  رتحليـل امليثــاق Pفرqقــي NOقــو الطفــل و لرفــة موقــف pعــض الــدو ق
  .لتجاه Rتفاقية وإيجاد بديل يتوافق مع م_^اج الدو ودسات�7kا

ثانيا
ً

قمعرفة تجرSة اململكة العرSية السعودية => إعداد�ا لوثيقة حقو الطفـل الـسعودي : 
  .=> Pنظمة الوطنية

                                                
2 https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-
rights-child 
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تھ Pولية من خالل مـا كـشفت عنـھ امل: املرحلة الثالثة رإعداد التصو املق78ح بصو رحلتـان ر
، وذلـــك مـــن خـــالل صـــياغتھ باســـxبانة واستعراضـــuا عiـــ� مجموعـــة مـــن  الـــسابقتان

ـــاديميkن ال78بــــوkqن والــــشرعيkن، وذو العالقــــة املuتمــــkن =ــــ>  ��ــــ7اء ا��تــــصkن P}ـOيا
<Àالوصفي املس ÁÂقحقو الطفل، باتباع املن.  

  :رأي اog=�اء

qن ال78بــــوkـــاديمي{P نkتـــص���ــــ7اء ا�Oن، وذو العالقــــة تـــم اختيـــار عــــدد مـــن اkن والـــشرعيkي
 خب7kا30قاملuتمkن => حقو الطفل => الوطن العرMي، وعدد�م 

ً
.  

اسة   : رأدوات الد

`aوe داةe :يص الواقعopc ة   :راستما

�يص واقـع اتفاقيـة حقـو الطفـل، ثـم قامـت pعرضـuا Äة �ـ ققامت الباحثة بصياغة استما ر
ق، وذو العالقـة املuتمـkن =ـ> حقـو الطفـل، للتأكـد ع�i ا��تصkن P}اديميkن ال78بوkqن والـشرعيkن ي

زمن مدى حاجة بنود Rتفاقيـة إلعـادة صـياغة ح.ـw تتوافـق مـع املنظـر ال78بـو %سـالمي، وMعـد فـر  ي
املالحظات ومالحظة أك7Å البنود اتفاقا عل�^ا تبkن تأييد Pغلبية NOاجة pعض البنود إلعادة صياغة 

ً

  .سالمييلتتوافق مع املنظر ال78بو %

  :راس�بانة عرض التصو املق��ح: eداة الثانية

رقامـت الباحثــة بإعـداد تــصو مق8ـ7ح للبعــد التعليGـ-، والبعــد Rجتمـاb>، ثــم قامـت pعرضــھ 
قع�i ا��تصkن P}اديميkن ال78بوkqن والشرعيkن، وذو العالقة املuتمkن => حقو الطفل   .ي

�ة املعلوماتمgعا:  

اســـــة اســـــتخدم رنظـــــرا ألن الد
ً

ت من�Âـــــkن =ـــــ> البحـــــث لـــــذا تـــــم اســـــتخدام أســـــلوkSن ملعا�Oـــــة 
عـــن : املعلومـــات، Pســـلوب الكيفـــي عـــن طرqـــق تحليـــل املراجـــع الســـتخراج Pدلـــة، وPســـلوب الكGـــ-

�iساليب %حصائية باالعتماد عP ق تطبيق عدد منqرنامج بطرSPS حصا«ي%.  

  :قاتفاقية حقو الطفل

  :ال�شأة

العديد من البـاحثkن عـن طرqـق كتابـة Pبحـاث وعقـد املـؤتمرات ال.ـ- �تم => ±ونة Pخ7kة ا
ق�^تم بحقو %�سان pشvل عام ألجل �شر ثقافة حقو %�سان والدفاع ع_^ا   .ق

قوفكـرة حقــو %�ــسان �ــ> فكــرة وثقافــة غرSيـة بفلــسف·^ا ومبادÆ^ــا وأســسuا، وحركــة حقــو  ق
qخ ال�شرqة، ال ر%�سان �> تطو إيجاMي نوb> => تا ات والنداءات ر رتواقة دائما إ�� العديد من الشعا

ً

  ).2011الر'سو�ي،. (قواملكxسبات ال.- جاءت {^ا حركة حقو %�سان اNOديثة

 7kمــم املتحــدة =ــ> ســياق التــدابP قو}ــان ينظــر إ�ــ� حقــو الطفــل =ــ> مرحلــة مــا قبــل تأســ°س
، و�شغيل Pطفال وRتجار بالقاصرqن واستغ ةقالواجب اتخاذ�ا ضد الر و=> عام . راللuم => الدعا

ة تحديـد حقـو خاصـة باألطفـال إثـر عملuـا =ـ> مـساعدة Pطفـال 1932 ق تب�ت إجالنتkن جيـب ضـر ور
 1942لالالجئـkن =ــ> دو البلقــان pعــد اNOــرب العامليــة Pو�ــ�، وMعــد عــام اعتمــدت Pمــم املتحــدة عــام 
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ة للعمــ رإعــالن جنيــف NOقـــو الطفــل؛ ومـــن ثــم أصـــبح �ــذا %عــالن منـــا �ـــاص قOـــ� الــصعيدين اiل ع
عاية خاصة للطفل  7kاجة إ�� توفNروالعام؛ نظرا ل�

ً
  ).2001عبد الو�اب،. (

�OــسG- والعقiـ>، وحاجتــھ إ�ــ� حمايــة  قو}ـان ســ�ب إفــراد الطفـل بحقــو مــستقلة �ـو ��ــزه
نفاإل�ـــسانية مطالبـــة بمـــنح الطفـــل خkـــ7 مـــا لـــدÉ^ا وعiـــ� أن يvـــو ذلـــك ضـــمن أطـــر . قانونيـــة مناســـبة

يا وقانونيامحددة ثقاف
ً ً

       .  

وعنــدما تب�ــت Pمــم املتحــدة نــص إعــالن جنيــف واعتمدتــھ ا�Oمعيــة العموميــة لuيئــة Pمــم 
قطــرأت عiــ� %عــالن توســعة لتــصبح أساســا إلعــالن حقــو الطفــل، املؤلــف مـــن 1959املتحــدة عــام 

ً

قعــشر نقــاط وتتعلــق �ــذه اNOقــو %�ــسانية للطفــل بــأن يتمتــع بــاNOقو املمنوحــة لإل�ــس ان pغــض ق
نالنظر عن سنھ وم_^ا اNOماية من التعرض للعنف واNOق بأن يvو لvل طفل اسم وج�سية وحقھ 
ط مناسبة لقـراءة وتطبيـق  و=> الضمان Rجتماb> وتحسkن مستواه املع°�Ë- ومن خالل تطبيق شر

-�ÌساP 7 وقضايا التعليمkحداث إ�� جانب حقھ => التعبP �i2001عبد الو�اب، . (العدالة ع.(  

قثــم جــاءت اتفاقيــة حقـــو الطفــل ال.ــ- أقر�^ـــا ا�Oمعيــة العامــة لألمـــم املتحــدة باإلجمــاع =ـــ> 
�^ا املنعقدة =>    ال.- شملت العديد من 1990 وتم إصدار اتفاقية الطفل سنة 1989 نوفم�7 20ردو

ـــو امللزمـــــة، واكxـــــس�ت صـــــفة اNOقـــــو العامليـــــة قالقـــــضايا واNOقــ ـــادقت معظـــــم الـــــدو عiـــــ� . ق لثـــــم صــ
  .قية pشvل تام، أو مع تحفظات جزئيةRتفا

د =ـ> موقـع اليون°ـسف روحظيت اتفاقيـة حقـو الطفـل كمـا و  بمـصادقات بأسـرع وقـت =ـ> 3ق
qة => جميع بلدان العالم، كما تمثل مرجعية للعديد من املنظمات qخ، وأ�^ا سا رالتا   .ر

قمحتو اتفاقية حقو الطفل   :ى

قالتميk© بkن Pطفال => اNOقو ع�i جميع قتركز اتفاقية حقو الطفل => مجملuا ع�i عدم 
uNOات ومراعاة مصاqماملستوu7 وإبداء الرأيم؛ وحقkياة والنماء والتعبNOا <=  .  

 مادة مفصلة pعناوqن خاصة 54قاحتوت اتفاقية حقو الطفل pشvل عام ع�i ديباجة من 
  {^ا تنقسم إ�� ثالثة أجزاء 

ل احتــو ا�Oــزء Pو عiــ�  قأ�ــم اNOقــو واملبــادئ املعلنــة للطفــل عiــ�  مــادة تتحــدث عــن 41ى
ىوالديھ وا��تمع والدو واملنظمات العاملية Pخر  .ل

 مـواد؛ بــدءا مـن4ىاحتـو ا�Oــزء الثـا�ي عiــ� 
ً

ل تxنـاو كيفيــة �ـشر مبــادئ Rتفاقيــة 45 إ�ــ� 42
ظائفuــــا، وكـــذلك احتــــوت عiـــ� وضــــع  �اصـــة بحقــــو الطفـــل وOـــا، وكيفيــــة إ�ـــشاء ال��نــــة اuامvووأح ق

P 7 لتطبيق حقو الطفل، وطر عمل ال��نةلالدوkر ملا تقوم بھ من تدابq قطراف لتقا ق  .ر

 �iزء الثالث ع�Oتفاقيـة 54 إ�ـ� 46 مواد؛ مـن 9ىاحتو اR ـ�iوانفـردت بكيفيـة التوقيـع ع ،
والتــصديق عل�^ــا وRنــضمام لuــا، وSــدء نفاذ�ــا و�عــديلuا والتحفظــات عل�^ــا، و�Rــ¿Nاب م_^ــا، ومــن 

 .لنصوص ذات ا�ÏOية بما => ذلك اللغات املعتمدةتودع لديھ، وا

قفاالتفاقيــة احتــوت عiــ� اNOقــو املدنيـــة والــسياسية وRقتــصادية وRجتماعيــة والثقافيـــة 
�iللطفل، واحتياجاتھ الفض.  

                                                
3 https://www.unicef.org/ar 
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اسات السابقة   :رالد

اســــة ســــالم  اســــات ال.ــــ- تناولــــت اتفاقيــــة حقــــو الطفــــل، فقــــد جــــاءت د ــا يتعلــــق بالد رفيمــ قر
قتناولـــت موقــف الـــشر'عة %ســالمية مـــن اتفاقيــة حقـــو الطفــل، وســـعت إ�ــ� تحقيـــق وال.ــ- ) 1995(

قالعديد من �Pداف م_^ا التعرqف باتفاقية حقو الطفل، ومعرفة موقف الشر'عة %سالمية مـن 
�ا؛ ا�¿�ام �عرqف اتفاقية الطفل مع  اسة إ�� العديد من النتائج من أبر زRتفاقية، وتوصلت الد ر

قسالمي، وأن اNOقو Pساسية ال.- كفل·^ا Rتفاقية للطفـل �عت�ـ7 بمثابـة حقـو معطيات الفقھ % ق
اطبيعيـــة �ـــ¿�لuا لـــھ مــــصادر الـــشر'عة %ســـالمية وتكفـــل حماي·^ــــا، وأن للـــشر'عة %ســـالمية منطقــــ
ً

 
اخاص
ً

ق => تصو pعض �ذه اNOقو   .ر

اســة جــاد  اســة املــضمو ال78بــو ملفuومــات حقــو ) 2002(ركمــا �ــدفت د قإ�ــ� د ي ن الطفــل =ــ> ر
اســــة إ�ــــ� %يجابيــــات  اســـة املــــنÁÂ الوصــــفي التحليiــــ>، وتوصـــلت الد رالثقافـــة الــــشعبية واتبعــــت الد ر

�اطئــــة =ــــ> RتفاقيــــةOســــات الــــشا«عة ا ــا توصــــلت إ�ــــ� pعــــض املما رملـــضمو الثقافــــة الــــشعبية، وكمــ . ن
ف  ، وقـــر اســـة مـــشار ووســـعت د ي م قإ�ـــ� معرفـــة اNOمايـــة القانونيـــة NOقـــو الطفـــل =ـــ> العـــال) 2010(ر

قالعرMـي، ال.ـ- �ــدفت إ�ـ� التعــرف عiـ� اu�Oــود العرSيـة =ــ> �Rتمـام بحقــو الطفـل، وكمــا �ـدفت إ�ــ� 
�ــالف بـkن نظــرة الغــرب للطفـل كمــا تــراه الثقافـة الغرSيــة مــن عـادات وتقاليــد، وSــkن Oإبـراز منــاطق ا

�اصة، وتوصلت إ�� العديد Oا وتقاليد�ا اuا أعرافuية ال.- لSجتماعية العرR من النتـائج مـن الب°ئة
ع نمــوذÐ> عرMــي NOقــو الطفــل تــضمن  ة تــضافر وتvــاتف اu�Oــود العرSيــة لبنــاء مــشر قأ�مuــا ضــر و رو

ه أحد العناصر Pساسية للتنمية => املستقبل   .رف�^ا خصوص°تھ باعتبا

اســة الطوالــة  روفيمــا يخــص تحليــل اتفاقيــة حقــو الطفــل، فقــد تناولــت د قحقــو ) 2010(ق
دة =ـــ> اتفاقيـــة نـــة بنـــود Rتفاقيـــة بمـــا يتفـــق مـــع رالطفــل الـــوا اســة بمقا ر حقـــو الطفـــل، وقامـــت الد ر ق

�ــــا،  اســــة إ�ــــ� العديــــد مــــن النتــــائج مــــن أبر ض معuــــا، وتوصــــلت الد زالـــشرعية %ســــالمية وSمــــا يتعــــا ر ر
ة مخاطبة الدو %سـالمية والتأكيـد عiـ� املـصادقة عiـ� Rتفاقيـة إال pعـد بيـان املـصط�Nات  لضر ور

ط و. املتحـدةا�Nتملة من قبل Pمـم  نـاؤ R اسـة ووتتفـق معuـا د ر نـة حقـو ) 2013(ر قال.ـ- جـاءت ملقا ر
الطفل => %سالم وحقوقھ => Rتفاقيـات الدوليـة، وقامـت بتحليـل Rتفاقيـة وSيـان موقـف اململكـة 

دنيــــ P يــــة الــــسعودية، واململكــــةSعــــض بنــــود ةرالعرp ــــ�iاشــــمية م_^ــــا ومــــا قــــدمتاه مــــن تحفظــــات عuال 
�مس و�ـ>Rتفاقية، وتوصلOات اq اسة إ�� أن أحvام الشر'عة جاءت لتحافظ ع�i الضر رت الد : ور

روأن }افـــة الxــشر'عات والقـــوانkن الدوليــة تـــدو ) حفــظ الــدين، والعقـــل، والــنفس، واملـــال، وال�ــسل(
اسة النـبالو .  لحو �ذه املفا�يم يوسعت د قإ�ـ� تـص�يف محتـو حقـو الطفـل وSيـان مـا  ) 2012(ر ى

ــــس· ــــھ مــــــن مــــــضامkن �ــ ـــنÁÂ البحــــــوث تحوqــ اســــــة مـــ ـــھ، واســــــتخدمت الد عايتـــ ر^دف حمايــــــة الطفــــــل و ر
ـــوانkن  �ـــــا أن الxـــــشر'عات والقــ ـــة إ�ـــــ� العديـــــد مـــــن النتـــــائج مـــــن أبر اســ زRســـــتطالعية، وتوصـــــلت الد ر

  .قالعمانية مuدت لبعض التغي7kات ال.- �س·^دف توف7k ضمانات NOقو الطفل

اســــة كحــــو  نــــة تناولــــت د اســــات املقا لو=ــــ> الد ر ر ق حقــــو الطفــــل بــــkن الفكـــــر ثقافــــة) 2015(ر
ة تـصميم منظومــة  ورال78بـو %سـالمي والـشرا«ع الدوليـة والفكــر ال78ا¹ـي الـشا«ع، ال.ـ- نــادت إ�ـ� ضـر ي
يحقوقية تجمع حقو الطفل الرئ°سية ال.- أقر�ا الفكـر ال78بـو %سـالمي =ـ> حلقـات متـصلة فيمـا  ق

̂ـا قبي_^ا من تفاعالت وتداخالت وأ�مية جدولة اNOقو ال.- أقر�ا ا يلفكر ال78بو %سالمي ال.ـ- أقر�
نــة بي_^مــا وإضــافة مــا يمكــن إضــافتھ عiــ� Rتفاقيــات الدوليــة و=ــ> ا�Oانــب . زالــصvوك الدوليــة واملوا
اســـة ســـعدي  دت د =ــ> اتفاقيـــة حقـــو الطفــل، أو دة  رالتفــصيi> للمـــصط�Nات الـــوا رر رتطـــو ) 2018(ق

نحقو الطفل بkن الشر'عة %سالمية والقانو الدو�>، وقام =ـ> " الطفـل" بتفصيل مـصط�¬ مـسwG ق
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قالشر'عة و=> أغلب املواثيق الدولية وأن حقو الطفل ال.- منحuا %سالم للطفل �شمل الطفل => 
قجميــع مراحلــھ وتتفــو عiــ� مــا تحــصل عليــھ طفــل القــر العــشرqن =ــ> اتفاقيــة حقــو الطفــل ن أمـــا . ق

 ÁـــÑاســـة جال قتفاقيـــات حقـــو %�ـــسان فقـــد �ـــدفت إ�ـــ� التعـــرف عiـــ� التحفظـــات عiـــ� ا) 2020(رد
qة املتعاقبـــة مــن اتفاقيــات حقـــو  اســة بيـــان موقــف اvNOومــات الــسو ي؛ واستعرضــت الد قالــسو ر رر
qة ع�i �ذه Rتفاقيات، وإشvاليا�^ا واملالحظات عل�^ا،  ر%�سان Pساسية، وأبر التحفظات السو ز

ــــات، وتوصـــــلت ا ــــداف �ـــــذه Rتفاقيـ ـــع غايـــــات وأ�ـ ـــة إ�ـــــ� ومـــــدى ا�ـــــ¿�ام �ـــــذه التحفظـــــات مــ اســ رلد
qة عiــ� pعــض مــواد Rتفاقيــات تــم الــتحفظ عل�^ــا  رمجموعــة مــن النتــائج وم_^ــا أن التحفظــات الــسو
ـــت قـــــد صـــــادقت عل�^ـــــا الدولـــــة أو انـــــضمت إل�^ـــــا؛ فÒـــــ-  �عـــــد  ــا =ـــــ> اتفاقيـــــات ســـــابقة }انــ ود�ـــ ـــد و رعنــ

  . نتحفظات مخالفة للقانو الدو�> وملبدأ Pك7Å حماية

ــــسؤال eو ــة الـ ــ ــــل إجابــ ــــop: لتحليـ ــــالل cــ ــــن خــ ــــل مــ ــــو الطفـ ــــة حقــ ــــع اتفاقيـ قيص واقــ
  :�جابة عن eسئلة التالية

 :قما واقع تطبيق العالم العر�ي التفاقية حقو الطفل -1
ب pعـض دو العـالم العرMـي  لولإلجابة عن �ذا السؤال وثائقيا، قامت الباحثـة بتحليـل تجـا ر

ً

=ــ> تطبيقuــا التفاقيـــة حقــو الطفـــل تطبيقــا وثائقيــا وذلـــك كمــا �ـــو موÓــ
ً ً ل¬ =ــ> ا�Oـــدو التــا�>، وتـــم ق

<iالتوصل إ�� ما ي:  

قم  رجدو    )1(ل

ز قائمــة بـــبعض الـــدو العر�يـــة ال~ـــs صـــادقت ع�ــ` اتفاقيـــة حقـــو الطفـــل، مـــع أبـــر  ق ل
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  املادة

)26(  

  املادة

)30(  

  تحفظ

  عام

            *  *  *  *      ا�Oزائر

  *                      جيبو�ي

        *  *              مصر

                *        العراق

دن Pر        *      *  *        

  *      *              *  الvوqت

qتانيا   *                      رمو

                *        املغرب

                                                
-https://www.ohchr.org/ar/instruments كم5555555555555ا ورد ف5555555555555ي موق5555555555555ع األم5555555555555م المتح5555555555555دة 4
mechanisms/instruments/convention-rights-child 
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  املواد املتحفظ عل�^ا
  

  الدولة
  املادة

)7(  

  املادة

)9(  

  املادة 

)13(  

  املادة

)14(  

  املادة

)16(  

  املادة

)17(  

  املادة

)20(  

  املادة

)21(  

  املادة

)26(  

  املادة

)30(  

  تحفظ

  عام

    *    *        *    *  *  عمان

  *                      قطر

  *                      السعودية

qا   *      *  *      *        رسو

ات         *    *    *      *  ر%ما

قــم  ريتــÕ¬ مــن ا�Oــدو  قأن غالبيــة دو العــالم %ســالمي وقعــت عiــ� اتفاقيــة حقــو ) 1(ل ل
لفقــرتkن Pو�ـــ� والثانيــة مــن املـــادة ايالطفــل، يالحــظ أن دولــة ا�Oزائـــر قامــت بــإعالن تفـــسp 7kــشأن 

اجبــات  تتعرضـان NOـق ) اللتـان(اللتـkن ) 14( والطفـل =ـ> الفكـر والوجـدان والـدين واح8ـ7ام حقـو و ق
ة، بحيــــث أن  اتــــھ املتطــــو ســــة حقــــھ بطرqقــــة ت�ــــ¿�م مــــع قد ـــل و=ــــ> مما =ــــ> توجيــــھ الطفـ رالوالــــدين  ر ر
دة => �اتkن الفقرتkن سوف تفسر بـالتوافق مـع الـنظم القانونيـة ا�Oزائرqـة وخاصـة  رRل8©امات الوا

ال.ـــ- تتعلـــق بإمvانيـــة ) 17-16-13( �ـــو %ســـالم، واملـــواد رالدســـتو الـــذي يـــنص عiـــ� أن ديـــن الدولـــة
لحصو الطفل ع�i معلومات ومواد من }افـة املـصادر الدوليـة بحيـث تطبـق مـع الوضـع =ـ> Rعتبـار 
دة => �ذه  رمص�Nة الطفل واNOاجة إ�� حمايتھ => �ذا %طار سوف تفسر اvNOومة Rل8©امات الوا

�ا القانو ناملواد واضعة => اعتبا   . الوط¨-ر

دت =ـ> Rتفاقيـة ال تتوافـق مـع  رأما دولة جيبو�ي فقد تحفظت تحفظا عاما بأي أحvام و
ً ً

وثة   .رعقيد�^ا، أو قيمuا املو

) 21-20(لأمـــا دولـــة مـــصر فــــيالحظ مـــن خـــالل ا�Oـــدو أعــــاله أ�^ـــا تحفظـــت عiـــ� املــــادتkن 
�اصة بالتب¨-Oوا.  

لال8©ام الدو Pطـراف بحـق الطفـل ال.- تتعلق ب) 14(أما العراق فقد تحفظت ع�i املادة 
ض مع الشر'عة %سالمية   .ر=> الفكر وRعتقاد والدين، حيث أن السماح للطفل بتغي7k دينھ يتعا

دن فــيالحظ أ�^ــا تحفظــت عiــ� املــواد  P ال�ـسبة لدولــةSــة ) 21-20-14(روqال.ــ- تتعلــق بحر
ض مع Pحvام الشر   .'عة %سالميةرالفكر والوجدان والدين والتب¨- طاملا تتعا

ض مــــع الــــشر'عة %ســــالمية  اء }ــــل مــــا يتعــــا روقــــد تحفظــــت دولــــة الvوqــــت تحفظــــا عامــــا إ ز
ً ً

ال.ــ- تتعلـق بحــق الطفــل =ــ> ا��Oــسية، ) 7(نوالقـانو ا�iNــ>، كمــا تحفظــت pـشvل خــاص عiــ� املــادة 
ـــوانkن  ضــــuا طبقــــا للقـ تؤكــــد أن الvوqــــت تمــــنح ج�ــــسي·^ا للطفــــل مجuــــو Pبــــوqن الــــذي يولــــد عiــــ� أ

ً
ر ل

  .ا��Oسية الvوxqية

ض مــع أحvـــام  qتانيــا والــسعودية وقطــر فقــد تحفظــت تحفظــا عامــا عiــ� مــا يتعــا رأمــا مو
ً ً

ر
  .رالشر'عة %سالمية والدستو
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قــم  ال.ــ- تتعلــق بحــق الطفــل =ــ> حرqــة ) 14(رأمــا مملكــة املغــرب فقــد تحفظــت عiــ� املــادة 
اجبات الوالدين => توجي والفكر والوجدان والدين واح78ام حقو و سة حقھ بطرqقة ق رھ الطفل ملما

اتھ التطوqرqة ألن %سالم دين الدولة   .رت�¿�م مع قد

ال.ــ- تتعلــق بـال8©ام الدولــة بتــوف7k معلومــات عــن ) 9(كمـا تحفظــت دولــة عمــان عiـ� املــادة 
أعضاء Pسرة، و اNOاالت ال.- ي�شأ ف�^ا فصل الطفل عن أبوqھ نxيجة إجراء اتخذتھ الدولة إال إذا 

kالطفـل، حيـث طلبـت إضـافة جملـة يتعلـق بالـسالمة العامـة }ان توف ¬O7 �ذه املعلومات ل°س لـصا
لuـذه الفقــرة، كمــا تحفظــت تحفظـا عامــا عiــ� }ــل مـا يــرد مــن Rل8©امــات =ـ> Rتفاقيــة ال يتماÖــ�w مــع 

ً ً

دة =ــ>  qة =ــ> الــسلطنة، وSخاصــة تلــك ال.ــ- تتعلــق بــالتب¨- الــوا رالقــانو %ســالمي والxــشر'عات الــسا ر ن
د املتاحة ) 21(ادة امل دة => Rتفاقية => حدود املوا روتحفظ عام آخر يتعلق بتطبيق Rل8©امات الوا ر

ضuا ) 7(وع�i املادة  راملتعلقة با��Oسية حيث كفلت منح املواليد مجuو�> ±باء الذين يولدو ع�i أ ن
نوفقــا لقــانو ا��Oــسية ، واملــادة 

ً
قــم املتعلقــة بحــق الطفــل =ــ> حرqــة الــدين، ) 14( ال.ــ- ) 30(رواملــادة 

  .�سمح لألطفال املنتمkن إ�� أقليات دي�ية باu�Oر pعقيد�^م

ــــادئ  qة ومبـ qا تحفظـــــا عامـــــا عiـــــ� }ـــــل مـــــا يخـــــالف القـــــوانkن الـــــسو ـــة ســـــو روتحفظـــــت دولــ ر
ً ً

د => املادة  �اصة بحقو الطفل => حرqة Rعتقاد ) 14(رالشر'عة %سالمية وخاصة بال�سبة ملا وOقا
  .والدين

ات عiــــ� املــــادة وتحفظـــت د ىال.ـــ- تتعلــــق با��Oــــسية حيــــث تــــر أن اكxــــساب ) 7(رولــــة %مــــا
ال.ــ- تتعلــق بحــق الطفــل =ــ> حرqـــة ) 14(ا��Oــسية شــأن داخiــ> تنظمــھ الxــشر'عات الوطنيــة واملــادة 

ض مـــع مبـــادئ  رالعقيـــدة والـــدين حيـــث قـــصرت ال8©امuـــا بمـــضمو �ـــذه املـــادة إ�ـــ� املـــدى الـــذي يتعـــا ن
لال.ـ- تتعلـق بـضمان Pطـراف حـق الطفـل =ـ> اNOـصو عiـ� ) 17( واملـادة وأحvام الشر'عة %سـالمية

ه Pنظمـة  راملعلومات من املصادر الوطنية والدولية املتنوعة إذ قصرت ال8©امuا {^ـا =ـ> ضـوء مـا تقـر
قم  حيث  ال.- تتعلق بالتب¨-) 21(روالقوانkن ا�Nلية وSما ال يخل بتقاليد�ا وقيمuا الثقافية، واملادة 

  .ال8©امuا بمبادئ الشر'عة %سالمية ال.- ال تجk© التب¨-أبدت 

د =ــ> اتفاقيــة  رومــن خــالل Rســتعراض الــسر'ع لتحفظــات pعــض الــدو العرSيــة عiــ� مــا و ل
̂ــــا تحفظـــــات ملـــــا يخـــــالف الــــشر'عة %ســـــالمية، أو دســـــات7k وأنظمـــــة  ـــ> أغل× ـــkن أن =ــ قحقــــو الطفـــــل تبــ

رصو املق8ـــ7ح ح.ـــw تتوافـــق البنـــود مـــع املنظـــر البلــدان، و'ـــستفاد مـــن �ـــذه التحفظـــات =ـــ> إعـــداد التــ
 .يال78بو %سالمي

 .قما واقع التطبيق العالst التفاقية حقو الطفل -2

د => موقع اليون°سف  ق فإن اتفاقية حقو الطفـل صـادق عل�^ـا عـدد مـن البلـدان يفـو 5روفق ما و ق
qخ، حيــث وقعـــت }ـــل دو العــالم عiـــ� �ــذه Rتفاقيـــة، لأي اتفاقيــة أخـــر =ــ> التـــا ل وSلــغ عـــدد الـــدو رى

 بلـــدا =ـــ> عـــام P197طـــراف =ـــ> Rتفاقيـــة 
ً

، عـــدا الواليـــات املتحـــدة Pمرqكيـــة حيـــث أ�^ـــا البلـــد 2015
  ..الوحيد الذي لم يصادق عR �iتفاقية

  

                                                
5 https://www.unicef.org/ar 
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ــا<ي ــة : تحليــــل إجابــــة الــــسؤال الثــ ــs قامــــت بإعــــداد وثيقــــة خاصــ ب ال~ــ رتحليــــل التجــــا
  :بالطفل من خالل �جابة عن eسئلة التالية

�ي fgقو الطفل؟ -1 قما تجر�ة @تحاد eو   ر

ائـــدة، فبـــالرغم مـــن أن  Mـــي =ـــ> حمايـــة حقــو الطفـــل، لvو�^ـــا تجرSـــة  رتــم اختيـــار تجرSـــة Rتحـــاد Pو ق ر
ىPطفال ال يمثلو سو  من سvانھ، إال أ�^م حرصوا عR �iع78اف املبكر بحقوقuم، وتطـوqر % 18ن

سـم ). 2021ناديـة ليxـيم،. (ةيات القانونية املتمkـ©سبل حماي·^م، من خالل ت�ن�^م للعديد من ±ل رو
ـــ ـــــة الطفولـــ ــــ78اتيجيات NOمايـ Mــــــي العديــــــد مــــــن Rســ ـــام ةرRتحــــــاد Pو ــــدءا مــــــن عـــ  بــ

ً
، 2021إ�ــــــ� 2006

س  Mـي =ــ> الراpـع والعـشرqن مــن شـuر مــا روسـ�تطر لالسـ78اتيجية اNOديثــة، ال.ـ- ت�نا�ـا Rتحــاد Pو ر ق
Mــي، وال.ــ- �عــد أو اســ78اتيجية شــاملة  طفــل 10000، ال.ــ- اعتمــدت بمــشاركة 2021 لباالتحــاد Pو ر

Mـــــي NOمايـــــة و�عزqــــز حقـــــو الطفـــــل، خاصـــــة =ـــــ> ظـــــل جائحـــــة  ـــع حقـــــو الطفـــــل باالتحـــــاد Pو ق�Oميـ رق
ـــدم 19الvوفيــــد  ادت مـــــن �ــــوة عــ ـــن املـــــشا}ل اNOاليــــة املتعلقــــة بحمايـــــة الطفــــل، و ز ال.ــــ- فاقمـــــت مـ
قيـــيم مـــدى فاعليـــة Rســـ78اتيجية وســـ°تم ت) Adoption D.une Strategi 2021ِ). املـــساواة

اء Pطفال => سنة  ئ°سية، و�> كما يi>2024ربمشاركة آ   :ر، وتناولت Rس78اتيجية ست مجاالت 

أوال
ً

  :مشاركة eطفال �� اfgياة السياسية والديموقراطية: 

Sية جديدة لألطفال، وذلك لتعزqز مشاركة Pطفال الواسعة  روذلك عن طرqق استحداث منصة أو
لفعالـــة =ـــ> عمليـــة صـــنع القـــرار، وضـــمان اح8ـــ7ام حقـــوقuم =ـــ> الـــسماع ألصـــوا�^م، وأن يؤخـــذ ذلـــك وا

وSــــــا، وعiــــــ� جميــــــع املؤســــــسات  qــــــة ملــــــؤتمر مــــــستقبل أو ـــغال الدو ـــ> Pشـــ ـــــار، الســــــيما =ـــ رpعــــــkن Rعتبـ ر
وSية   6.رPو

ثانيا
ً

�ة الفقر وال¦zم¥ش @جتما�v لألطفال:  رcعز]ز اfgقو @جتماعية ومحا   :ق

R ـــــة الفقـــــر تق8ـــــ7حS ـــة ومحا رســـــ78اتيجية العديـــــد مـــــن التـــــداب7k ا��تلفـــــة لتعزqـــــز اNOقـــــو Rجتماعيــ ق
�ـــا  وMـــي NOقـــو الطفـــل(زوال·^مـــ°ش Rجتمـــاb> لألطفـــال، ومـــن أبر ة الـــضامن Pو قمبـــاد ر �^ـــدف إ�ـــ� ) ر

<iادفة إ�� تحقيق ما يu7 الkل %جراءات والتدابqتمو �iة الفقر، وتركز عS   :رمحا

  .ن متواز لألطفالتوف7k نظام غذا«ي

  .�عزqز خدمات التعليم والرعاية => مرحلة الطفولة املبكرة

  .تمتع الطفل pسكن الئق

  .توف7k التعليم ا��ا�ي للطفل

�دمات ال¯NيةOر اqتطو.  

  ).2021نادية ليxيم،. (�عزqز الثقافة للطفل وتطوqر �Pشطة املتصلة بأوقات الفراغ

  

                                                
6 http://ec.europa.eu/info/sites/info/files/1_fr_act_part1_v2_0.pdf. 
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ثالثا
ً

  :د الطفلمنا/ضة جميع أشVال العنف ض: 

ألزمـت Rسـ78اتيجية الــدو Pعـضاء بإ�ــشاء وتحـسkن أداء أنظمـة حمايــة الطفـل، فــضال عـن �عزqــز 
ً ل

ـــاب  س، واعتمــــاد �ــــشر'عات وطنيــــة NOظــــر وتجــــرqم جميــــع أشــــvال العقـ راســــتجاب·^ا للعنــــف =ــــ> املــــدا
س واملؤســـسات التعليميــة وغ�7kـــا: البــد�ي =ــ> }ـــل Pمــاكن ، املــدا راملنـــاز  Adoption D.uneِ). ل

Strategi 2021.(  

ا©عا
ً

  :cعز]ز عدالة صديقة لألطفال: ر

Mـــي NOقـــو الطفـــل العديـــد مـــن التـــداب7k املتعلقـــة باملـــسا�مة =ـــ>  قتـــضمنت إســـ78اتيجية %تحـــاد Pو ر
qب  qب املuنيـــkن القــــانونيkن عiـــ� حقـــو الطفــــل والعدالـــة املناســـبة لــــھ وفقـــا إلســـ78اتيجية التــــد رتـــد قر

وSيــــة لبوابـــــة العدالـــــة %ل ـــاجرqن، =ـــــ> إطـــــار رPو ـــال املuــ ـــة Pطفــ وSيـــــة باســــ·^داف حمايــ رك78ونيـــــة Pو
ل، ومساعدة الدو Pعضاء ع�i تطوqر بـدائل فعالـة "ال��وء وال�Âرة وRندماج"قالصندو ا�Oديد 

وMي رومجدية الحتجاز Pطفال، => سياق إجراءات ال�Âرة إ�� دو Rتحاد Pو    7.ل

طفـــال املuـــاجرqن نظـــرا ملــا �عانيـــھ �ـــذه الفئـــة مـــن ألـــم نفـــ�³- حيــث يالحـــظ ا�تمـــام Rســـ78اتيجية باأل
ً

7k�Âعانونھ من تº 7 ماkزوحاجة وعو شديد نظ.  

خامسا
ً

  :الب¥ئة الرقمية ªمنة لألطفال: 

�عت�ـ7 التكنولوجيــا لغــة العــصر اNOــديث ال.ــ- يتعامــل {^ـا الكبــار والــصغار عiــ� حــد ســواء، ســواء =ــ> 
ـــيم،  ــــة بالغـــــة {^ـــــذا ا��ـــــال مجـــــال ال78فيـــــھ أو ح.ـــــw مجـــــال التعلــ وMـــــي عنايـ رولـــــذلك أو�ـــــ� Rتحـــــاد Pو

وخـــصوصا pعــــد جائحـــة }وفيــــد 
ً

اد pــــسب×^ا Rعتمــــاد عiـــ� التكنولوجيــــا =ـــ> التعلــــيم، لــــذلك 19 ز  ال.ـــ- 
 7k7 ب°ئــــة آمنــــة لألن78نــــت، و�ــــشkـــوف ع جديــــد ل��ــــدمات الرقميــــة ألجــــل تـ ̈ــــ- مــــشر ناديــــة (واق78حــــت تب

عiــ� �عزqـز التكنولوجيـا وتطـوqر اسـتخدامuا لـدى Pطفــال لبـأن الـدو Pعـضاء �عمـل ) 2021ليxـيم،
�اصـــة، وأن Rســـ78اتيجية دعــت إ�ـــ� اتخـــاذ التــداب7k العاجلـــة والفعالـــة الكفيلـــة Oحتياجــات اR يذو

الة ا�Nتو غ7k القانو�ي ة للطفل ع�7 %ن78نت وإ ىللتعامل مع السلوكيات الضا ز   .ر

سادسا
ً

  :قالبعد العالfg stقو الطفل: 

قمk© �ذه Rس78اتيجية نظر�^ا العاملية => حقو Pطفال، فلم تكتف �Rتمام بتطوqر حقـو ومما ي ق
ــا بــــدو العــــالم أجمــــع، خــــصوصا فيمــــا يخــــص  Pطفــــال ل°ــــست عiــــ� مــــستو Rتحــــاد فحــــسب وإنمــ

ً ل ى
  8.الÞ©اعات املس�Nة

  

  

  

                                                
   legal/eu.europa.lex-eur://http 2021 نحو استراتيجية أوروبية لحقوق الطفل،7

8 https://www.cairn/info/revue-journal-du-droit-des-jeunes 
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ثانيـــا
ً

ــ�  : ق مـــا تجر�ـــة اململكـــة العر�يـــة الـــسعودية �ـــ� وثيقـــة حقـــو الطفـــل الـــسعودي �ـ
eنظمة الوطنية؟  

ا  �^ــدف �يئــة حقــو %�ــسان باململكــة العرSيــة الــسعودية إ�ــ� حمايــة حقــو %�ــسان و�عزqز�ــا وفقــ
ً ق ق

قملعاي7k حقو %�سان الدولية => جميع ا��االت و�شر الوb> {^ا و%سuام => ضمان تطبيق ذلك => 
  9.ضوء أحvام الشرعية %سالمية

فــل، وqنــدرج تحــت �ــذه الوثيقــة العديــد مــن البنــود كمــا ق وقامــت بإعــداد وثيقــة خاصــة بحقــو الط
<i10ي:  

  : حماية الطفل من �يذاء

تھ الشر'عة %سالمية، وPنظمة وRتفاقيـات الدوليـة ال.ـ- تvـو اململكـة  نوذلك بالتأكيد ع�i ما قر ر
قطرفــا ف�^ـــا وال.ـــ- تحفــظ حقـــو الطفـــل وتحميــھ مـــن }ـــل أشــvال %يـــذاء و%�مـــال ً

كمــا أكـــدت عiـــ� . 
مان تــوف7k اNOمايــة للطفــل مــن }ــل أشــvال %يــذاء و%�مــال ومظا�ر�مــا ال.ــ- قــد يتعــرض لuــا =ــ> ضـ

قوســـعت إ�ــ� تــوف7k ضـــمان حقــو الطفــل ال.ــ- �عرضـــھ لإليــذاء و%�مــال بتـــوف7k . الب°ئــة ا�Nيطــة بــھ
مة لھ، كما سعت إ�� �شر الوb> بحقو الطفل و�عرqفھ {^ا، وقامت بتقديم املساعد قالرعاية الال ة ز

مــة،  زواملعا�Oــة، والعمــل عiــ� تــوف7k %يــواء والرعايــة Rجتماعيــة والنفــسية والــ¯Nية املــساعدة الال
مـة ملـساءلة املxـس�ب ومعاقبتـھ، كمـا أ�^ـا �ـسا�م =ـ> �ـشر  زو�س¼� إ�� اتخاذ %جراءات النظاميـة الال

م بمعا�Oـــة الظـــوا�ر لالتوعيـــة بـــkن أفـــراد ا��تمـــع حـــو مفuـــوم %يـــذاء، و±ثـــار امل78تبـــة عليـــھ، وتقـــو
  .السلوكية => ا��تمع ال.- تن¦ß عن وجود ب°ئة مناسبة NOدوث حاالت إيذاء

  :الرعاية ال»fية

�ــدج Oطفــال اP ــصوص�Oــ� وجــھ اiطفــال عP ــق ســن �ــشر'عات خاصــة بحقــوqقوتــم ذلــك عــن طر
  .عuاو¾N·^م، و¾Nة املواليد pشvل عام، و�غذية Pطفال، والتطعيمات بvافة أصنافuا وأنوا

سية   :رال»fة املد

س، والفحــــص  ـــار، والغــــذاء الــــصÀ> =ــــ> املــــدا جبــــة %فطـ ســــية، و رتناولــــت مواصــــفات اNOقيبــــة املد ور
اÌـ�-، وكيــف تقـي طفلـك مــن  س، والعالمــات ال.ـ- تـؤثر عiــ� التحـصيل الد رRستكـشا=> لطلبـة املـدا ر

ـــا تقـــــدم نـــــصائح ملـــــ ــــاظ عiـــــ� ¾ـــــN.-، كمــ ســـــة، وال�7نـــــامج اليـــــومي ل�Nفـ ـــ> املد ذاكرة أكÅـــــ7 رPمـــــراض =ــ
س   .رإيجابية، ثم الفحص Rستكشا=> لطالب املدا

  

  

  

                                                
9 https://www.hrc.gov.sa/website/about-us 
10 https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/careaboutyou/childrights 
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  :سرطان eطفال

تـھ، ومـضاعفاتھ،  �يـصھ، وعوامـل خطوÄف السرطان، وأسـبابھ، وأعراضـھ، و�qرحيث تناولت �عر
ات عالج سرطان Pطفال، وسبل الوقاية منھ   .روخيا

  :سالمة الطفل

ة وأ�ميـــة مقعـــد الطفـــل =ـــ> الـــس ة، رســـالمة الطفـــل =ـــ> الـــسيا ة، وأنـــواع مقاعـــد Pطفـــال =ـــ> الـــسيا ريا ر
شادات اختيار املقعد   .روإ

عاية الطفولة املبكرة   :رالتنمية و

¬ع   :روقامت حيال تنفيذ /ذا البند بالعديد من املشا

ة التعليم ا رتأس°س قناة تلفزqونية تختص بفئة Pطفال لدعم توجuات و   .ز

�اصة بمرحلة اOنظمة اPر اللوائح، وqلطفولة املبكرةمراجعة وتطو.  

ات ال78بوqات => الطفولة املبكرة فع مuا ر�عزqز و   .ر

س    ) طفولة مبكرة-رqاض أطفال (رافتتاح وSناء مجموعة من املدا

ة العامة للطفولة املبكرة 'ع %دا ات ومشا اسات تدعم مباد رإعداد د ر ر   .ر

qــاض Pطفــال باســتخدام  مقيــاس أثــر " عــرف بـــ أو بمــا º" زمقيــاس %يكــر"رتجوqــد ب°ئــات الــتعلم =ــ> 
، وفـــق من�Âيـــة علميـــة باســـتخدام أداة علميـــة مقننـــة، مـــن "الب°ئـــة =ـــ> الطفولـــة املبكـــرة عiـــ� الطفـــل

خالل الشراكة مع جامعة امللك عبد العزqز للتعرف ع�i السلوك املوجھ نحو جودة الب°ئة ال78بوqة 
  .لرqاض Pطفال اvNOومية، و�Pلية

�صية NOمايةÄجفند"ن الطفل من %يذاء بالتعاو مع برنامج السالمة الP "؛ {^دف "اليو�سيف"و
�ـصية لــدى Pطفـال، والقــائمkن عiـ� تـرSي·^م مــن معلمـات وأوليــاء Äات الـسالمة ال ر�عزqـز قـيم ومuــا
ات الوقائيــة ��تلــف أنــواع %يــذاء  رأمــو مــن خــالل تــوف7k ب°ئــة ترSوqــة ¾ــNية �ــسuم =ــ> تنميــة املuــا ر

  .و%�مال

ات Pساســية برنــامج تثقيــف عقليــة، (ر Pم، والطفــل؛ {^ــدف مــساعدة Pم عiــ� إكــساب طفلuــا املuــا
�مـس سـنوات، و�ـو برنـامج) جسمية، عاطفية اجتماعيةOعمـر اp بمـا يتوافـق وخصائـصھ النمائيـة :

لألطفال الذين لـم يتمكنـوا مـن Rلتحـاق : لدعم Pم ومساند�^ا => ترSية أطفالuا، �عو�àq-: تثقيفي
P اضqطفالبر.  

  :cعليم eطفال

�ا   :زوسعت الوثيقة إ�� تحقيق العديد من �Pداف من أبر

  .إتاحة فرص التعليم لvل مواطن => سن التعليم -
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تقاء بمستو التعليم العام كما ونوعا - R
ً ً ى   .ر

ة - تقاء بمستو التنظيم و%دا Rر   .ىر

  .تنمية القوة ال�شرqة الوطنية -

qب املá- ل -   .لطالبات والتوسع => افتتاح معا�د ثانوqة مuنيةرالعناية بالتعليم والتد

  .القضاء عP �iمية وتكثيف برامج �عليم الكبار ومحو Pمية -

  .ت�شيط اNOركة الثقافية وال�شاط العلG- وغ7k الصفي -

�اصــة  -Oاجـات اNOاصـة للطـالب والطالبـات مـن ذو ا�Oيال_^ـوض بمـستو بـرامج ال78بيـة ا ى
  ).املعوقkن(

  .الرعاية والعناية باملو�وkSن واملتفوقkنالتأكيد ع�i أ�مية  -

ـــة وتحــــسkن القــــائم م_^ــــا وتفعيــــل مــــشاركة القطــــاع  - عات واملرافــــق التعليميـ وإ�ــــشاء املــــشر
�اص => التموqلOا 

  :يمن ذو �عاقة eطفال

=ـــ> ســـن مـــا قبــــل  يالرعايــــة املبكـــرة لألطفـــال ممـــن �ـــم مــــن ذو %عاقـــة قامـــت بالعديـــد مـــن خـــدمات
سـة التعلـيم عــن ؛ مـستخدمة =ـ> سـ�يل ذلـك يPطفـال مـن ذو %عاقــةلتعلـيم وقـدمت وسـائل  ،راملد

  .يpعد والتعليم %لك78و�ي لألطفال من ذو %عاقة

  :ىحماية eطفال من محتو �ن��نت

نظرا النxشار و
ً

لسائل التكنولوجيا لغرض التعليم أو ال78فيـھ، وسـuولة وصـو Pطفـال لإلن78نـت عـن 
نطرqق Pجuزة الذكية، ونظرا ملـا يحوqـھ %ن78نـت مـن أمـو قـد تvـو خطـرة لألطفـال أفـردت الوثيقـة  ر

ً

<iعليمات تخص �ذا البند كما ي�:  

  .اشرة من قبلuملإيجاد قائمة باملواقع ا�Oيدة لألطفال، وتجku©�ا للدخو إل�^ا مب

Sھ فة من أصدقاء الطفل وأقا رحصر ال78اسل ع�7 ال�7يد %لك78و�ي ع�i مجموعة معر   .و

  .التعرqف بمخاطر املشاركة => غرف ا�Nادثة أو ا��موعات غ7k النظامية

  .لاملناقشة املستمرة مع الطفل حو منافع استخدام %ن78نت ومخاطره

qــده باملعلومـات والطــر الvافيــة والواÓـNة؛ ليــتمكن مــن تفعيـل املراقبــة الذاتيــة لـدى الطفــل و قتز و
  .التصفح بأمان

ه =ـــ> �عرqـــف بـــاã> أفـــراد Pســـرة بمــــا يكxـــسبھ مـــن معرفـــة مـــن خـــالل %ن78نـــت، ومــــشاركة  رتفعيـــل دو
  .املعلومات املفيدة والنافعة، والتحذير من ا��اطر ال.- يكxشفuا
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يإعداد تصو تر�و: تحليل إجابة السؤال الثالث  مق��ح لتعديل صياغة اتفاقية الطفل ر
يلــتالئم الطفــل املــسلم مــن وجXــة نظــر خ=ــ�اء الفكــر ال��بــو مــن خــالل �جابــة عــن eســئلة 

  :التالية

  ما مدى مالءمة @تفاقية للبعد التعليst؟ -1

ولإلجابة عن �ذا السؤال تم تـصميم اسـxبانة إلعـداد صـياغة مق78حـة للبعـد التعليGـ- وعرضـھ عiـ� 
��ـ7اOــ� اiن =ـ> حقــو %�ــسان، و=ـ> أصــو ال78بيـة، والثقافــة %ســالمية، و}انـت %جابــة عkتــص�لء ا� ق

  :لالنحو التا�>

قم  رجدو    ) 2(ل

stمدى مالءمة اتفاقية حقو الطفل للبعد التعلي ®   قي̄و

دة
ملا

ا
  

  

-Gالصياغة املق78حة للبعد التعلي  
مة

الء
بم

ن 
kيب

��
د ا

عد
مة  

الء
بم

ن 
kيب

��
ة ا

سب
�

  

 7k
pغ

ن 
kيب

��
د ا

عد
مة

الء
م

  

 7k
pغ

ن 
kيب

��
ة ا

سب
�

مة
الء

م
  

  

12  

qــوvاصــة وإعطائــھ حـــق الــسماح للطفــل بت�Oائــھ ا رن آ
اء بحرqـــة عـــدا مـــا يمـــس الـــشر'عة  رالتعبkـــ7 عـــن تلـــك ±
اء الطفــــل Rعتبــــار  ر%ســـالمية وقــــيم ا��تمــــع، وتـــو�> آ

الواجب وفقا لسن الطفل ون�Õھ
ً

.  

  

  

9  

  

  

90%  

  

  

1  

  

  

10%  

إعطـــاء الطفـــل اNOـــق =ـــ> حرqـــة التعبkـــ7، و'ـــشمل ذلـــك   13
 وإذاع·^ــا فيمـــا حرqــة طلــب املعلومــات وPفvــار وتلق�^ــا

ــــــالقو أو  ليتوافـــــــق مـــــــع الـــــــشر'عة %ســـــــالمية، ســـــــواء بـ
ــا  الكتابــــــة أو الطباعــــــة أو الفــــــن، أو بــــــأي وســــــيلة يرا�ـــــ

  .الطفل مناسبة

  

  

8  

  

  

80%  

  

  

2  

  

  

20%  

ـــة اح78امــــــھ   28 �ــــــصية الطفـــــل وموا�بــــــھ، وتنميــä ـــة تنميــ
ــا�^م الثقافيـــة، وتحقيـــق مبـــدأ  قNOقـــو ±خـــرqن، و�وqـ

ــــسkن، وتن ــــــة بـــــــــــkن ا��Oـــــــ ـــــ ــــــة العدال ــــــ7ام الب°ئـــــ ـــــــــة اح8ـــــ ميــ
  .الطبيعية

  

9  

  

90%  

  

1  

  

10%  

قم  ريتÕ¬ من ا�Oدو  قـم ) 2(ل �اصـة وإعطائـھ " و�ـ> 12رأن املادة Oائـھ ا رالـسماح للطفـل بتvـوqن آ
اء بحرqة عدا ما يمس الشر'عة %سالمية  اء الطفـل رحق التعب7k عن تلك ± روقيم ا��تمع، وتو�> آ

Rعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ون�Õھ
ً

��ـ7اء عiـ� مالءمـة% 90، فقد أجـاب "Oـذه  مـن أفـراد ا�
��7اء أجابو pعدم مالءمة �ذه الصياغة % 10الصياغة وانتماÆ^ا للبعد التعليG-، ب°نما Oمن أفراد ا

-Gر . للبعد التعليq7اء مالءمة % 80ىو��Oقم من أفراد ا إعطاء الطفـل اNOـق =ـ> حرqـة  "13رالفقرة 
التعبkـــ7، و'ـــشمل ذلـــك حرqـــة طلـــب املعلومـــات وPفvـــار وتلق�^ـــا وإذاع·^ـــا فيمـــا يتوافـــق مـــع الـــشر'عة 

فيمـا " ل%سالمية، سواء بالقو أو الكتابة أو الطباعة أو الفن، أو بأي وسيلة يرا�ا الطفـل مناسـبة
��7اء وجuة نظر�م بحيث % 20يخالف Oن عدم مالءمةمن ا و=> . �ذه الصياغة للبعد التعليG- وير
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�ـصية الطفـل وموا�بـھ، وتنميـة اح78امـھ NOقـو ±خـرqن، و�وqـا�^م " ى وال.- تـر 28املادة ä قتنميـة
مـــن % 90ىفkــ7 " الثقافيــة، وتحقيــق مبـــدأ العدالــة بـــkن ا��Oــسkن، وتنميــة اح8ـــ7ام الب°ئــة الطبيعيـــة

��7اء انتماء �ذه الصياغة لOب°نما ير أفراد ا ،-G10ىلبعد التعلي %-Gا للبعد التعلي^Æعدم انتما.  

و�ـــذه % 86.6ومــن خـــالل مـــا ســبق يتـــÕ¬ أن املؤqـــدين ملالءمــة الـــصياغة املق78حـــة للبعــد التعليGـــ- 
ارال�ــــسبة املرتفعــــة مــــن التأييــــد �عطــــي التــــصو املق8ــــ7ح قــــوة العتمــــاد }ونــــھ مالئمــــ
ً

ـــو ال78بــــو  ي للمنظـ ر
 .%سالمي

 تفاقية املق��حة للبعد @جتما�v؟ما مدى مالءمة @ .1
قم  رجدو   ) 3(ل

                  �vمدى مالءمة اتفاقية حقو الطفل للبعد @جتما ®  قي̄و

دة
ملا

ا
  

  

<bجتماR الصياغة املق78حة للبعد  
ع

ن 
يب±

�²
د ا

د
مة

الء
بم
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يب±
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ة ا
سب
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1  

  

ºع¨- الطفل }ل إ�سان لم تظuر عليـھ إحـدى عالمـات 
  .البلوغ املعت�7ة

9  90%  1  10%  

14  

  

للطفل اNOق => التعبkـ7 عـن معتقـده الـدي¨- %سـالمي 
والوجدا�ي بما يضمن سالمتھ، مع اح78ام املعتقدات 

  ىوPديان Pخر
8  80%  2  20%  

19  
بمــا يتوافــق عــدم �عــرض الطفــل للعنــف والــضرب إال 

  مع نصوص الشر'عة %سالمية
  

10  

  

100%  

  

-  

  

-  

20  

م بـــــصفة مؤقتـــــة أو دائمـــــة مـــــن بيåتـــــھ  ـــل ا�Nـــــر وللطفــ
ــا  ـــام وال�ـــــسب كمـــ ـــة و�Rتمــ العائليـــــة اNOـــــق =ـــــ> الرعايــ

  .جاءت بذلك الشر'عة %سالمية
9  90%  

  

1  

  

10%  

29  
لية =ــ> مجتمـــع  وإعــداد الطفــل NOيــاة �سxــشعر املــسؤ

ح مــــن  التفـــا�م والــــسلم والxـــسامح والعدالــــة وحـــر بـــر
  .بkن ا��Oسkن

9  90%  1  10%  

  

قم  ريتÕ¬ من ا�Oدو  قم ) 3(ل  }ـل إ�ـسان لـم تظuـر �عرqـف الطفـل �ـو" و�>) 1(رأن املادة 
ة % 90فقد أجاب �سبة " عليھ إحدى عالمات البلوغ املعت�7ة رمن أفراد العينة عiـ� مالءمـة �ـذه العبـا

ن عدم مالءم·^ا وعدم انتماÆ^ا للبعد Rجتماb>% 10اb>، ب°نما وانتماÆ^ا للبعد Rجتم   .وير
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قـم  للطفـل اNOـق =ـ> التعبkـ7 عـن "ال.ـ- تـنص عiـ� أن ) 14(رب°نما =ـ> الـصياغة املق78حـة للمـادة 
فقـد أجـاب " ىمعتقده الدي¨- %سالمي والوجدا�ي بما يـضمن سـالمتھ، مـع اح8ـ7ام املعتقـدات وPديـان Pخـر

مــن أفــراد العينــة عiــ� عــدم مالءم·^ــا % 20ىب°نمــا يــر . الــصياغة وانتماÆ^ــا للبعــد Rجتمــاb> مــةعiـ� مالء% 80
<bجتماR ا للبعد^Æوانتما.  

قــــم  ـــنص عiــــ� ) 19(رو=ــــ> الـــــصياغة املق78حــــة للمـــــادة  ـــرض الطفـــــل للعنـــــف "ال.ـــــ- تــ  عـــــدم �عـ
 العينــة عiــ� مالءم·^ــا مــن أفــراد% 100فقــد أجــاب " والــضرب إال بمــا يتوافــق مــع نــصوص الــشر'عة %ســالمية

<bجتماR ا للبعد^Æوانتما .  

قم  م بصفة مؤقتة أو "ال.- تنص ع�i أن ) 20(رأما الصياغة املق78حة للمادة  و للطفل ا�Nر
فقـــد " دائمــة مـــن بيåتــھ العائليـــة اNOــق =ـــ> الرعايــة و�Rتمـــام وال�ــسب كمـــا جــاءت بـــذلك الــشر'عة %ســـالمية

عــدم % 10ىب°نمـا يــر .  عiــ� مالءمــة الـصياغة وانتماÆ^ــا للبعـد Rجتمــاb>مـن أفــراد العينـة% 90أجـاب ب�ــسبة 
<bجتماR ا للبعد^Æمالءمة الصياغة وعدم انتما.  

قــــــم  ـــــ- تــــــنص عiــــــ� )  29(رو=ــــــ> الــــــصياغة املق78حــــــة للمــــــادة  ــــل NOيــــــاة �سxــــــشعر " ال.ـ إعــــــداد الطفــ
ح مــن التفــا�م والــسلم والxــسامح والعدالــة بــkن  لية =ــ> مجتمــع حــر بــر واملــسؤ فقــد أجــاب ب�ــسبة " ا��Oــسkنو

90 %<bجتمـــــاR ـــد ̂ــــا للبعــ Æـــصياغة وانتما ـــة عiــــ� مالءمـــــة الــ ـــا يـــــر . مــــن أفـــــراد العينــ عـــــدم مالءمـــــة % 10ىب°نمـ
<bجتماR ا للبعد^Æالصياغة وعدم انتما.  

قـم  ريالحظ من ا�Oـدو  % 90 املق78حـة للبعـد Rجتمـاb> املؤqـدين ملالءمـة الـصياغةأن ) 3(ل
و�ذه ال�سبة عالية جدا
ً

  .  لتأييد إعادة صياغة �ذا البعد

  :رالصيغة eولية للتصو املق��ح

  :املقدمة

�يص الواقع التفاقية حقو الطفل من نتائج Ä� <= اسة قمن خالل ما توصلت إليھ الد ر
ت إ�� حاجة pعض بنود اتفاقية حقو الطفل إ�� إعادة صياغة ألpعاد�ـا ح.ـw تتفـق مـع  قوال.- أشا ر

  . يياملنظر ال78بو %سالم

مـــن أفـــراد العينـــة عiـــ� مالءمـــة الـــصياغة املق78حـــة للبعـــد التعليGـــ-، % 86.6 حيـــث يتفـــق
ه رو�ـــذه ال�ــــسبة املرتفعـــة مــــن التأييـــد �عطــــي التـــصو املق8ــــ7ح قـــوة باعتبــــا امالئمـــ ر

ً
ي للمنظــــو ال78بــــو  ر

  .%سالمي

 من أفراد العينة ع�i مالءمـة الـصياغة املق78حـة للبعـد Rجتمـاb>، و�ـذه% 90 كما يتفق
ال�سبة عالية جدا لتأييد إعادة صياغة �ذا البعد

ً
.  

اسات السابقة وما توصلت إليھ من توصيات  رومن خالل استعراض Pدبيات ونتائج الد
ب  ��ــ7اء عiـ� Rتفاقيــة وتحليلuـا، ومــن خـالل التجــاOن مــن �يئـة اkتـص�دود ا� رونتـائج، ومـن خــالل  ر

ـــة ال.ــــ- أثبxــــت تحفظا�^ــــا عiــــ� pعــــ ـــا العامليــــة وا�Nليـ ـــو الطفــــل لعــــدم مالءم·^ـ قض بنــــود اتفاقيــــة حقـ
  .لدسات�7kا وعادات ا��تمع والتقاليد وPعراف

ثـــائق خاصــة بالطفـــل،  ب ال.ــ- اســـ·^دفت بنــاء اتفاقيــات و وومــن خــالل اســـتعراض التجــا ر
  .يتبkن أن �ناك من بنود Rتفاقية ما ال يتالءم مع املنظر ال78بو %سالمي
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اسة لتقديم  قتصو مق78ح إلعادة صياغة اتفاقية حقو الطفل => ضوء املنظر رلذا سعت �ذه الد ر
رال78بو %سالمي، بدءا باملقدمة، ثم النموذج للتصو املق78ح وآليات مق78حة لتنفيذ�ا

ً   .ي

  :رم=�رات التصو املق��ح

زالعديد من التحديات، وحرمان ألبر مقومات اNOياة }التعليم والعالج ب ما يواجuھ pعض Pطفال -
 .رعايةوال

ـــھ مـــــن الuــــدي %ســـــالمي الــــذي تكفـــــل الــــشارع اNOكـــــيم بــــھ، وضـــــمن - عايتـ ر حمايــــة حقــــو الطفـــــل و ق
 .حقوقھ

ق إعـــادة صـــياغة pعـــض بنــــود اتفاقيـــة حقـــو الطفــــل بمـــا يتـــضمن ا�Nافظــــة عiـــ� القـــيم %ســــالمية -
  . و'سا�م => تحقيق أ�داف ال78بية

 جuودا كب7kة => �Rتمام بالطفل وحقوقھ،  تبذل- ممثلة باليو�سيف - تبذل منظمة Pمم املتحدة -
ً

ض مع الشر'عة %سالمية، وقيم ا��تمع أمر غاية �Pمية ٌلذا فاالنضمام إل�^ا بما ال يتعا   .ر

  :رالXدف العام للتصو املق��ح

ييتمثل الuدف الرئ°س للتصو املق78ح إعادة صياغة اتفاقية حقو الطفل => ضوء املنظر ال78بـو  ق ر
  : خالل تحقيق العديد من �Pداف%سالمي، من

- -Gو الصياغة املق78حة مالءمة للبعد التعليvنأن ت  

- <bجتماR و الصياغة املق78حة مالءمة للبعدvنأن ت  

قنموذج التصو املق��ح إلعادة صياغة اتفاقية حقو الطفل   :ر

اسة مع العديد من بنود اتفاقية حقو الطفل، وسـ°تم Rكتفـاء بـذكر البنـو قتتفق الد د ر
  :يال.- سxتم إعادة صياغ·^ا لتتالءم مع املنظر ال78بو %سالمي

  .ºع¨- الطفل }ل إ�سان لم تظuر عليھ إحدى عالمات البلوغ املعت�7ة) 1(املادة 

اء ) 12(املــادة  �اصـــة وإعطائــھ حــق التعبkــ7 عــن تلـــك ±Oائــھ ا رالــسماح للطفــل بتvــوqن آ ر
اء الطفل Rعتبار الواجب وفقا لسن بحرqة عدا ما يمس الشر'عة %سالمية وقيم ا� �تمع، وتو�> آ

ً
ر

  .الطفل ون�Õھ

إعطـــاء الطفـــل اNOـــق =ــ> حرqـــة التعبkـــ7، و'ـــشمل ذلــك حرqـــة طلـــب املعلومـــات ) 13(املــادة 
̂ـا وإذاع·^ـا فيمـا يتوافـق مـع الـشر'عة %سـالمية، سـواء بـالقو أو الكتابـة أو الطباعــة  لوPفvـار وتلق�

  .�ا الطفل مناسبةأو الفن، أو بأي وسيلة يرا

للطفـل اNOـق =ــ> التعبkـ7 عـن معتقـده الــدي¨- %سـالمي والوجـدا�ي بمـا يــضمن ) 14(املـادة 
  .ىسالمتھ، مع اح78ام املعتقدات وPديان Pخر

عـــدم �عـــرض الطفـــل للعنـــف والـــضرب إال بمـــا يتوافـــق مـــع نـــصوص الـــشر'عة ) 19(املـــادة 
  .%سالمية
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م بــصفة مؤ) 20(املــادة  قتــة أو دائمــة مــن بيåتــھ العائليــة اNOــق =ــ> الرعايــة وللطفــل ا�Nــر
  .و�Rتمام وال�سب كما جاءت بذلك الشر'عة %سالمية

�صية الطفـل وموا�بـھ، وتنميـة اح78امـھ NOقـو ±خـرqن، و�وqـا�^م ) 28(املادة ä قتنمية
  الثقافية، وتحقيق مبدأ العدالة بkن ا��Oسkن، وتنمية اح78ام الب°ئة الطبيعية

ح مــن التفـــا�م ) 29(املــادة  لية =ــ> مجتمـــع حــر بـــر وإعــداد الطفـــل NOيــاة �سxـــشعر املــسؤ و
  .والسلم والxسامح والعدالة بkن ا��Oسkن

  :آليات التنفيذ

ـــ7ح وتطبيقــــھ عمليـــــا =ـــــ> املق78حـــــات  اســـــة pعـــــض ±ليــــات لتنفيـــــذ التـــــصو املق8ــ تق8ــــ7ح الد
ً

ر ر
  :التالية

�ا اتف- فع املق78حات لألمم املتحدة باعتبا ر  أن يتم    .اقية خاصة بالطفل املسلمر

اسية-   لبالدو العرSية و%سالمية. ر أن يتم تضمkن فقرات Rتفاقية => املناÁç الد

-<bجتمـاR سـائل التواصـل و أن يـتم تـضمkن ثقافـة اتفاقيـة حقــو الطفـل ع�ـ7 وسـائل %عــالم و =ــ> .ق
  البلدان العرSية و%سالمية

qد�م ب�نود الصياغة املق78حة لالتفاقية �عزqز ا�Nامkن املسلمkن والقانونيkن وت-   .وز
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  :املراجع

ــــ�7  ط، إبــــــرا�يم صـ ــــاؤ نـ Rي و ــــالم وRتفاقيـــــات واملعا�ــــــدات ) 2013(ر ــــ> %ســ ــــل واملــــــرأة =ـ قحقــــــو الطفـ
نة، جامعة ا��معة، اململكة العرSية السعودية اسة فقuية مقا رالدولية، د   .ر

، صاO¬ سـليمان  سـية كمـا جـاءت املبـادئ و�Pـداف املتعل) 2019(يالبقعاو رقـة بحقـو الطفـل املد ق
اسـة نقديــة =ـ> ضـوء ال78بيـة %ســالمية" قاتفاقيــة حقـو الطفـل"=ـ> وثيقـة اليون°ـسيف  . رد

، مكة املكرمة اسات ال78بوqة والنفسية، جامعة أم القر ىمجلة ا�Oامعة %سالمية للد   .ر

ة P) 1432(الر'سو�ي، أحمد،  ا رإ�سانية %�سان قبل حقو %�سان، و ز   .مصر. وقافق

ــــسن،  ــــــسفتھ ) 2020(الــــــــسنو�Ì-، دمحم حــــ ـــــــشأتھ وفلــ ــــھ و�ـ ـــــــل مفuومــــ ق%عــــــــالن العــــــــالNO -Gقــــــــو الطفـ
  .ومضامينھ، }لية ±داب، جامعة املنوفية

نــــة ) 1435(الطوالـــھ، عبــــد هللا دمحم  اســــة مقا دة =ــــ> اتفاقيـــة حقــــو الطفـــل، د رحقـــو الطفــــل الـــوا ر قر ق
جة املاجس ، جامعة %مام دمحم ربالفقھ %سالمي، بحث تكميi> لنيل د نت7k => الفقھ املقار

  .نبن سعود %سالمية، املعuد العا�> للقضاء، قسم الفقھ املقار

الرqاض، مكتبة . 1: ط. املدخل إ�� البحث => العلوم السلوكية). م2016(العساف، صاO¬ بن حمد، 
  .العبيvان

، عايدة فؤاد  محاولة لالق78اب من : ق الطفلقراءة سوسيولوجية => اتفاقية حقو) 2012(يالنبالو
  .مجلة ±داب والعلوم Rجتماعية، جامعة السلطان قابوس. واقع الطفل العما�ي

اسة وصفية ) 2002(جاد، أميمة  راملضمو ال78بو ملفuومات حقو الطفل => الثقافة الشعبية، د ق ي ن
، املركز القومي للبحوث ال78بوqة والتنمية   .يتحليلية، مجلة البحث ال78بو

qة، مركـــز حرمـــو : قالـــتحفظ عiــ� اتفاقيـــات حقـــو %�ـــسان) 2020(جالÑــÁ، وســـام  ناNOالــة الـــسو ر
qة للعلوم Rجتماعية اسات املعاصرة وا�Oمعية السو رللد   .ر

ـــم عiــــــ>  قموقــــــف الــــــشرعية %ســــــالمية مــــــن اتفاقيــــــة حقــــــو الطفــــــل، جمعيــــــة ) 1995(ســــــالم، جاســـ
ات العرSية املتحدة قة، %ما رRجتماعيkن => الشا   .ر

 ،7k�Oدمحم أبو ا ، الطفولة بkن الـشرعية %سـالمية والxـشر'عات الدوليـة، دمـشق دار ) 2011(يشكر
  .الفكر

q¨-، غـــاز حـــس¨-،  يصـــبا قحقـــو %�ـــسان وحرqاتـــھ Pساســـية، عمـــان ، دار الثقافـــة لل�ـــشر ) 1997(ر
'ع،ط   .2زوالتو

رمظـا�ر اNOمايـة الدوليـة NOقـو الطفـل ودو ) 2003(عبد املطلب، أحمد  ال78بيـة =ـ> التوعيـة بتلـك ق
، ا��لة ال78بوqة،    .18قاملظا�ر وحماية �ذه اNOقو
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قالxشر'عات الوطنية والدولية وحقو الطفل، مجلة الطفولة ) 2001(عبد الو�اب، عبد الرحمن، 
  .1، مجلد 2والتنمية، العدد

اسـات ترSو) 1992(عبدالن¦-، سعاد  راNOقو ال78بوqة للطفل =ـ> العـالم املعاصـر، د qـة واجتماعيـة، ق
  .مصر

، إلuـــــام عiـــــ> أحمـــــد  يثقافــــة حقـــــو الطفـــــل بـــــkن الفكــــر ال78بـــــو %ســـــالمي والـــــشرا«ع ) 2014(لكحــــو ق
دن Sد، ± رالدولية والفكر ال78ا¹ي الشا«ع، جامعة ال7kموك، إ   .ر

اسـة تحليليـة =ـ> آليـات اNOمايـة القانونيـة ) 2021(ليxيم، نادية  Mـي د رحقو الطفـل =ـ> Rتحـاد Pو ر ق
  .ق78اتيجية، مجلة اNOقو والعلوم %�سانية، ا�OزائروRس

 wـ�Ìف، مو ، عـادل، وقــر ومـشار قاNOمايـة القانونيــة NOقـو الطفـل =ــ> العـالم العرMـي، نحــو ) 2010(ي
  .قوضع �شر'ع نموذNO <Ðقو الطفل، جامعة دمحم خض7kة، سكرة

  .الت�شئة Rجتماعية، عمان، دار عمار) 2014/ (ناصر، إبرا�يم

م: ثانيا   :نة املراجع العر�يةور
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