
 

 

 

 وال طفال  وادلينحرية ادلين أ و املعتقد: حقوق ال مضمون

 

من العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية حقوقا حمددة للآابء وال طفال فامي يتعلق حبرية  18متنح املادة 

ياة احل  أ ن ينّظمواو  وأ خالقياا  اا ديني تعلاميا طفامه  القانونيني احلق يف أ ن يوفّروا ل  ياء ص و وال  للآابء و ادلين واملعتقد. 

 فقا ملعتقداهت . ال رسية و 

احلق يف أ ن يكونوا  مثالا، -احلق يف حرية ادلين أ و املعتقد أ يضاا لل طفال ف! عىل البالغني حقوق االإنسان وال تقترص

 . العبادةادلينية أ و  الاحتفاالتوأ ن يشاركوا يف ما، طائفة دينية أ و معتقدية جممتع ينمتي لجزءا من 

جبارمه ةديين وفقا لرغبولل طفال احلق يف احلصول عىل تعلمي  آابهئ  أ و أ ولياء أ مورمه. وال جيوز اإ عىل املشاركة يف  أ

آابهئ  ةرغب ضد ديين أ و عقائديتعلمي احلصول عىل  لكام كربوا يف طفال يف الاعتبار ل  اؤخذ رغبات ت  ، كام ينبغي أ ن أ

 . العمر

آس يا الوسطىفهناك الكثري من ال مثةل عىل انهتاك هذه احلقوق.  من اإرث املايض السوفيايت  ال يزال ،في بدلان أ

ظر . ففي طاجيكس تان، عىل سبيل املثال، ي  مؤثرا احلكومات الس يطرة عىل لك جانب من جوانب اجملمتعحماوةل 

من ادلينية، ابس تثناء اجلنازات. ويف بدلان أ خرى  املامرسات التعّبدية أ وعاما املشاركة يف  18 سنعىل من مه دون 

آس يا الوسطی،  املساجد والکنائس  يراتدون اذلين ادلراسةال طفال يف سن  ومضايقةابس تجواب  احلکومات قامتأ

خضاع ال طفال الإداانت علنية يف املدارس.   املس يحية ويشارکون يف أ نشطة مثل اخملاميت الصيفية، فضال عن اإ

ىل عبعض احلكومات ال خرى ال طفال من ال قليات  وجتربذلا فاإن بعض احلكومات متنع ال طفال من ممارسة ادلين. 

ىل اعتناقه  دين ال غلبية. ويصل هذا ابلرمغ من أ ن ادلول تضطلع بواجب ضامن د  هي تعلمي دييناملشاركة يف  اإ

عفاء ال طفال من احلصول عىل التعلمي ادليين نظراي ومعليا.    اإ

ففي تركيا، ال تزال مقررات الثقافة ادلينية وال خالقية والكتب املدرس ية تشمل تعالمي دينية، ابلرمغ من بعض 

ب ايوهود واملس يحيون معفون من هذه املقررات، غري أ ن الواقع يبنّي أ ن  من الصعب أ و االإصالحات. ونظراي الطال

من املس تحيل املطالبة هبذا االإعفاء. انهيك عن أ ن ال طفال اذلين ينمتون للعائالت العلوية أ و ايهبائية أ و امللحدة أ و 

جرب   ون عىل حضور هذه ادلروس. الالدينية أ و الطلبة الآخرين ذوي املعتقدات اخملتلفة ال خرى، مس 
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 ولك هذه احلاالت متثل انهتااك حلقوق الآابء وال طفال.

حّدد. غري أ ن  وقبل اعامتد اتفاقية حقوق الطفل، مل يناقش القانون ادلويل حلقوق االإنسان حقوق الطفل بشلك م 

تفاقية فاإهن   14ادة االتفاقية غرّيت هذا الوضع وركّزت عىل ال طفال بصفهت  أ حصاب حقوق، وكام جاء يف امل من االإ

ا يمتتعون ابحلق يف حرية ادلين واملعتقد.      أ يضا

ىل املساعدة واالإرشاد  14فاملادة  تقدم ال طفال بصفهت  أ شخاصا مس تقلني ولكن عرضة للخطر وابلتايل مه يف حاجة اإ

آابهئ  عند ممارس هت  للحق يف ادلين واملعتقد، الس امي عندما يتعلق ال مر ابدلو  ةل.  من أ

 

كام تنص االتفاقية عىل أ ن القاعدة اليت يتعني تطبيقها يف هذا الصدد، ويف لك ال حوال، يه مراعاة املصلحة الف ضىل 

ن  عادة  للطفل. كام تؤكد عىل حق الطفل يف التعبري عن رأ ي  يف لك املسائل اليت تتعلق ب . ولكن بطبيعة احلال فاإ

 صلحة الفضىل للطفل عىل البالغني، وحتديداا الآابء. ما تقع مس ئولية اس تنتاج ما يه هذه امل

 

ال أ ن مصاحل ال طف ال طفال يف حرية  حقوقويف هذه احلاالت، جيب موازنة ال والآابء قد تكون خمتلفة أ حياان، اإ

  .نفسها الوادلين حقوق معادلين أ و املعتقد 

أ و عدم  بشأ ن رغبهت ؟ يةادلينية أ و املعتقد اتبشأ ن املامرس اصةيق للطفل أ ن يتخذ قرارات  اخليف أ ي معر  مثالا،

ىل الكنيسة عىل سبيل املثال؟  رغبهت  يف  اذلهاب اإ

طفل تفق مع قدرات الي بوي يف مسائل ادلين أ و املعتقد التوجي  ال   أ ن يكونوفقا التفاقية حقوق الطفل، ينبغي 

 رية. أ وسع من احلجماالا  ونضج فكره وجب منح الطفل  لكام كرببعبارة أ خرى، املتطورة. 

العقيل أ ثناء  ه ونضج  ال طفال لكن مسأ ةل مقدار اس تقالليةعاما،  18بسن لبلوغ اانونية ادلولية القاعدة الق حتّدد

ابختال   والترشيعاتقوانني ال وختتلفالثقافات والس ياقات.  حبسبتقدهم  يف مرحةل الطفوةل ختتلف اختالفا كبريا 

 . دون موافقهت يف جامعة دينية مفا فوق عاما  12 البالغنيال طفال  تسجيلميكن  ، المثالا  . ففي السويدبدلانال 

ممارسة  ويه أ ن –  الوادلين ل طفامه تربية بأ سلوبقاعدة عاملية فامي يتعلق  تنص عىلاتفاقية حقوق الطفل  غري أ نّ 

 . منّوهترض ابلصحة البدنية أ و العقلية للطفل أ و  جيب أ الّ ادلين أ و املعتقد 
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ال و حقوق الوادلين يف حرية ادلين أ و املعتقد ابلزناع بني احملمكة القضااي املتعلقة  أ مامرفع ما ت   اندراا و حقوق الطفل. اإ

صدار ادلم هو مثال عىل االإس تفادة من معليات نقلأ طفامه  من  منعأ ن حق شهود هيوه يف  ضد أ حاكماا احملامك  اإ

 حل حق الطفل يف احلياة.حرية ادلين أ و املعتقد لصايف حقوق الوادلين 

 وخالصة القول : اس تعرضنا يف هذا الفيمل حقوق الوادلين وال طفال.

أ طفامه  وفقا ملعتقداهت . وينبغي أ ن يمت ذكل بطريقة  تربيةلل طفال احلق يف حرية ادلين أ و املعتقد، ولوادلهي  احلق يف 

ترض ابلصحة البدنية أ و العقلية للطفل أ و  الّ جيب أ  ، وأ ن ممارسة ادلين أ و املعتقد ونضج الطفل  منوتتسق مع 

ادلول اليت متنع ال طفال من ممارسة ادلين وادلول اليت تفرض  هذه احلقوق تشمل انهتااكتال مثةل عىل تطوره. ب 

غلبية عىل أ طفال ال قليات. لالتعلمي ادليين   ل 

حقوق الآابء وال همات وال طفال فامي يتعلق حبرية ادلين أ و املعتقد،  بشأ نزيد من املعلومات املعىل  الاطالع ميكنمك

يوها،  واثئق حقوق االإنسان نصوصمبا يف ذكل   .االإلكرتوين وقعامليف مواد التدريب عىل اليت ت شري اإ
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