مضمون حرية ادلين أو املعتقد :حقوق الوادلين والطفال
متنح املادة  18من العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية حقوقا حمددة للآابء والطفال فامي يتعلق حبرية
ادلين واملعتقد .وللآابء والوصياء القانونيني احلق يف أن يوفّروا لطفاهلم تعلاميا ديني اا وأخالقي اا وأن ّ
ينظموا احلياة
الرسية وفقا ملعتقداهتم.
وال تقترص حقوق االإنسان عىل البالغني! فللطفال أيض اا احلق يف حرية ادلين أو املعتقد  -مث اال ،احلق يف أن يكونوا
جزءا من جممتع ينمتي لطائفة دينية أو معتقدية ما ،وأن يشاركوا يف الاحتفاالت ادلينية أو العبادة.
وللطفال احلق يف احلصول عىل تعلمي ديين وفقا لرغبة أآابهئم أو أولياء أمورمه .وال جيوز اإجبارمه عىل املشاركة يف
احلصول عىل تعلمي ديين أو عقائدي ضد رغبة أآابهئم ،كام ينبغي أن تؤخذ رغبات الطفال يف الاعتبار لكام كربوا يف
العمر.
هناك الكثري من المثةل عىل انهتاك هذه احلقوق .ففي بدلان أآس يا الوسطى ،ال يزال اإرث املايض السوفيايت من
حماوةل احلكومات الس يطرة عىل لك جانب من جوانب اجملمتع مؤثرا .ففي طاجيكس تان ،عىل سبيل املثال ،يظر
عىل من مه دون سن  18عاما املشاركة يف املامرسات التع ّبدية أو ادلينية ،ابس تثناء اجلنازات .ويف بدلان أخرى من
أآس يا الوسطی ،قامت احلکومات ابس تجواب ومضايقة الطفال يف سن ادلراسة اذلين يراتدون املساجد والکنائس
املس يحية ويشارکون يف أنشطة مثل اخملاميت الصيفية ،فضال عن اإخضاع الطفال الإداانت علنية يف املدارس.
ذلا فاإن بعض احلكومات متنع الطفال من ممارسة ادلين .وجترب بعض احلكومات الخرى الطفال من القليات عىل
املشاركة يف تعلمي ديين هيدف اإىل اعتناقهم دين الغلبية .ويصل هذا ابلرمغ من أن ادلول تضطلع بواجب ضامن
اإعفاء الطفال من احلصول عىل التعلمي ادليين نظراي ومعليا.
ففي تركيا ،ال تزال مقررات الثقافة ادلينية والخالقية والكتب املدرس ية تشمل تعالمي دينية ،ابلرمغ من بعض
االإصالحات .ونظراي الطالب الهيود واملس يحيون معفون من هذه املقررات ،غري أن الواقع ّيبني أنه من الصعب أو
من املس تحيل املطالبة هبذا االإعفاء .انهيك عن أن الطفال اذلين ينمتون للعائالت العلوية أو الهبائية أو امللحدة أو
الالدينية أو الطلبة الآخرين ذوي املعتقدات اخملتلفة الخرى ،مسجربون عىل حضور هذه ادلروس.
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ولك هذه احلاالت متثل انهتااك حلقوق الآابء والطفال.
وقبل اعامتد اتفاقية حقوق الطفل ،مل يناقش القانون ادلويل حلقوق االإنسان حقوق الطفل بشلك محدّد .غري أن
االتفاقية ّغريت هذا الوضع وركّزت عىل الطفال بصفهتم أحصاب حقوق ،وكام جاء يف املادة  14من االإتفاقية فاإهنم
أيضا ا يمتتعون ابحلق يف حرية ادلين واملعتقد.
فاملادة  14تقدم الطفال بصفهتم أشخاصا مس تقلني ولكن عرضة للخطر وابلتايل مه يف حاجة اإىل املساعدة واالإرشاد
من أآابهئم عند ممارس هتم للحق يف ادلين واملعتقد ،الس امي عندما يتعلق المر ابدلوةل.

كام تنص االتفاقية عىل أن القاعدة اليت يتعني تطبيقها يف هذا الصدد ،ويف لك الحوال ،يه مراعاة املصلحة الفضىل
للطفل .كام تؤكد عىل حق الطفل يف التعبري عن رأيه يف لك املسائل اليت تتعلق به .ولكن بطبيعة احلال فاإنه عادة
ما تقع مس ئولية اس تنتاج ما يه هذه املصلحة الفضىل للطفل عىل البالغني ،وحتديد اا الآابء.
اإال أن مصاحل الطفال والآابء قد تكون خمتلفة أحياان ،ويف هذه احلاالت ،جيب موازنة حقوق الطفال يف حرية
ادلين أو املعتقد مع حقوق الوادلين نفسها.
مث اال ،يف أي معر يق للطفل أن يتخذ قراراته اخلاصة بشان املامرسات ادلينية أو املعتقدية؟ بشان رغبهتم أو عدم
رغبهتم يف اذلهاب اإىل الكنيسة عىل سبيل املثال؟
وفقا التفاقية حقوق الطفل ،ينبغي أن يكون التوجيه البوي يف مسائل ادلين أو املعتقد يتفق مع قدرات الطفل
املتطورة .بعبارة أخرى ،لكام كرب الطفل ونضج فكره وجب منحه جما اال أوسع من احلرية.
حتدّد القاعدة القانونية ادلولية البلوغ بسن  18عاما ،لكن مساةل مقدار اس تقاللية الطفال ونضجهم العقيل أثناء
تقدهمم يف مرحةل الطفوةل ختتلف اختالفا كبريا حبسب الثقافات والس ياقات .وختتلف القوانني والترشيعات ابختالف
البدلان .ففي السويد مث اال ،ال ميكن تسجيل الطفال البالغني  12عاما مفا فوق يف جامعة دينية دون موافقهتم.
غري أ ّن اتفاقية حقوق الطفل تنص عىل قاعدة عاملية فامي يتعلق باسلوب تربية الوادلين لطفاهلم – ويه أن ممارسة
ادلين أو املعتقد جيب أالّ ترض ابلصحة البدنية أو العقلية للطفل أو ّمنوه.
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واندر اا ما ترفع أمام احملمكة القضااي املتعلقة ابلزناع بني حقوق الوادلين يف حرية ادلين أو املعتقد وحقوق الطفل .اإال
أن حق شهود هيوه يف منع أطفاهلم من االإس تفادة من معليات نقل ادلم هو مثال عىل اإصدار احملامك أحاكم اا ضد
حقوق الوادلين يف حرية ادلين أو املعتقد لصاحل حق الطفل يف احلياة.
وخالصة القول  :اس تعرضنا يف هذا الفيمل حقوق الوادلين والطفال.
للطفال احلق يف حرية ادلين أو املعتقد ،ولوادلهيم احلق يف تربية أطفاهلم وفقا ملعتقداهتم .وينبغي أن يمت ذكل بطريقة
تتسق مع منو الطفل ونضجه ،وأن ممارسة ادلين أو املعتقد جيب أالّ ترض ابلصحة البدنية أو العقلية للطفل أو
بتطوره .المثةل عىل انهتااكت هذه احلقوق تشمل ادلول اليت متنع الطفال من ممارسة ادلين وادلول اليت تفرض
التعلمي ادليين للغلبية عىل أطفال القليات.
ميكنمك الاطالع عىل املزيد من املعلومات بشان حقوق الآابء والهمات والطفال فامي يتعلق حبرية ادلين أو املعتقد،
مبا يف ذكل نصوص واثئق حقوق االإنسان اليت تشري اإلهيا ،يف مواد التدريب عىل املوقع االإلكرتوين.
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