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 حقوق الطفل 

  

اهتماما خاصا باألطفال  1945تحظى الطفولة باهتمام دول العالم منذ القدم وقد أعطت األمم المتحدة منذ تأسيسها عام 

 وحقوقهم .

 أوالً:اتفاقية حقوق الطفل :

 م1989عام صدار هذه اإلتفاقية نتج سعي المنظمات الدولية المهتمة باألطفال وخاصة األمم المتحدة  إ -

 م1991البحرين عام  اصادقت عليه -

 لكل من صادق عليها من الدول . إلزاميةتعتبر هذه اإلتفاقية  -

 

 سنة . 18كائن بشري )ذكر أو أنثى( سنه أقل من تعريف الطفل :  -أ

 ثانيا: مبادىء اتفاقية حقوق الطفل :

 الحقوق بصرف النظر عن اللون أو الدين أو العرق.عدم التمييز بين األطفال في التمتع بهذه  -

 مصلحة الطفل فوق أي مصلحة أخرى. -

 حق الطفل في المشاركة في القرارت الخاصة بوضعه. -

 

 تُقسم هذه الحقوق إلى ثالث مجموعات: ❖

رعاية  -الغذاء واللباس  -الراحة  -اللعب  -الرعاية الصحية  -التعليم  -الرعاية الصحية  -حقوق التمتع )الجنسية  -1

 المعوقين (

 حقوق الحماية : )الحماية من اإلساءة البدنية والجنسية و النفسية وعدم الزج به في الحروب والنزاعات المسلحة ( -2

حقوق المشاركة : )المشاركة في النشاطات ,حرية التعبير عن الرأي ,النشاط الفكري والثقافي والحصول على  -3

 ختلفة( المعلومات من مصادر م

 ثالثا: حقوق الطفل في مملكة البحرين :

 تعتبر مملكة البحرين رائدة في مجال حقوق الطفل . -

 9/7/2012صدور قانون الطفل البحريني الذي يعد مفخرة البحرين  -

 .ضم هذا القانون أحكام متسقة )مشابهة( إلتفاقية حقوق الطفلي -

 الجيل الذي سيساهم في صنع مستقبل البالد. يمثلوناهتمت مملكة البحرين باألطفال والشباب ألنهم  -



 رابعاً: دور المؤسسات الرسمية في دعم حقوق الطفل :  

 دور وزارة التربية :  -1

 جعل التعليم إلزامي  -

 دمجت الطلبة ذوي الحاجات الخاصة في المدارس  -

 التجهيزات ,...........بناء مدارس حديثة مزودة بالكتب التعليمية والكتب و المصادر والملعب و  -

 توظيف هيئة إدارية وتعليمية مؤهلة . -

 استعملت تكنولوجيا المعلومات واالتصال في عمليات التعليم. -

 فتحت مدارس صناعية . -

 : دور وزارة شؤون الشباب و الرياضة -2

 توفير مرافق ونوادي ومالعب رياضية . -

 إعداد برامج إعالمية ومسابقات ودورات ومهرجانات . -

 ون مع وزارات وهيئات حكومية  ومؤسسات مدنية  بهدف تعزيز روح المواطنة .التعا -

 دور وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية : -3

 زيادة وعي األطفال و تثقيفهم . -

 حماية األطفال من المخاطر اإلجتماعية ) ظروف معيشية سيئة ( -

 اإلحتياجات الخاصة(  ذوي خدماتإنشاء مراكز كمركز البحرين لحماية الطفل والرعاية البديلة ,مركز  -

 دور وزارة الصحة وباقي وزارات المملكة و مؤسساتها : -4

) التوعية الصحية وحمالت وزارة الصحة تقوم بتوفير الخدمات الصحية والوقائية و العالجية لألطفال  -

 .التطعيم ضد األامراض وتوفير العالج المجاني (

 المعاملة و اإلهمال .إنشاء لجنة لحماية الطفل من سوء  -

 دور وزارة الداخلية ومؤسسات المجتمع المدني : -5

 وزارة الخارجية تقوم بتوفير الحماية و األمن و اإلهتمام باألحداث . -

 مؤسسات المجتمع مثل الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة و جمعية أطفال وشباب المستقبل و غيرها  -



  

 أوالً: ما العنف :

العنف نمط من أنماط السلوك العدواني ,يستعمل فيه طرف قد يكون فرداً أو جماعة , الضغط  تعريف العنف: -1

 أو القوة استعماال غير مشروع من شأنه إلحاق األذى باألشخاص واإلضرار بالممتلكات.

 أنواع العنف : -2

 العنف المادي : إيذاء الجسد او تخريب الممتلكات. -

 :كل ما يؤثر في النفس )لفظي أو غير لفظي (العنف المعنوي  -

 العنف اإللكتروني :أحدث أنواع العنف ,إستخدام وسائط التكنولوجيا لتعنيق اآلخرين. -

 أسباب العنف : -3

 : )عوامل تتصف بها شخصية اإلنسان العنيف (عوامل ذاتية  -

 ضعف الثقة بالنفس -أ

 .ترويض فائض النشاط عنده و توجيهه لشيء مفيد على عدم القدرة  -ب

 العجز عن التكيف مع المحيط اإلجتماعي )أذ يشعر الفرد أنه مختلف عن اآلخرين( -ت

 مشاعر الغضب والخوف و اإلحباط. -ث

    : عوامل بيئية )عوامل و ظروف محيطة تؤثر بشخصية اإلنسان( -

 سوء التوافق العائلي )مشاكل عائلية(  -أ

 بالسلوك العدواني في المحيط.التأثر  -ب

 ...( -المدرسة  –ضعف التوجيه و المتابعة من قبل المؤسسات )البيت  -ت

 الصمت على السلوك العنيف و التساهل معه .  -ث

 ثانياً: لماذا نبذ العنف :

 يتنافى مع السلوك الحضاري : -1

 المشترك.يؤذي العيش  -يخل باآلداب العامة.      -يحط العنف من كرامة اإلنسان .     -

 يتناقض مع التعاليم السمحة والمتسامحة لإلسالم و بقية الديانات. يتنافى مع القوانين الرسيمة المعمول بها. -

 يمثل انتهاكاً واضحاً لمنظومة حقوق اإلنسان. -

 ينتقص من أهداف التربية للمواطنة التي تهدف المؤسسات لزرعها في المواطنين. -



 

  

 يسبب نتائج وخيمة : -2

 العنف يهدد شخصية اإلنسان العنيف ) يجعل منه إنسان معتالً جسدياً ,غير متزن ,مهتزاً اجتماعياً(. -

يتحول اإلنسان العنيف إما إلى إنسان منطوي و يخاف من ما حوله أو يتحول إلى إنسان ناقم على ما حوله فيلجأ  -

 لإلنتقام )العنف يولد العنف و اإلنحراف (

رين من العنف ,فتصبح غير آمنة و تضطرب فيها الحياة المدرسية ويسود الخوف ويغيب المدرسة من أكبر المتضر -

 التركيز و تتراجع النتائج .

 العنف يؤثر على اإلقتصاد فيصبح متراجع . -

 يتفكك المجتمع. -

) و بسبب هذه النتائج و العواقب نحن بحاجة إلى أنجح السبل لنشر السلوك الصحيح و حماية المجتمعات من العنف الذي 

 يعتبر داء خطير (

 ثالثاً :اإلجراءات الخاصة بالوقاية من العنف و التخفيف من أثاره :

 اإلجراءات الخاصة بالعالج اإلجراءات الخاصة بالوقاية

 التشخيص المبكر لمسببات العنف والسعي إلى التحكم فيها التشبع بثقافة حقوق اإلنسان

الالعنف والسلم والعمل على تعليم مبادىء التربية من أجل 

 ً  تفعيلها سلوكيا

 التحدث عن المشكلة مع كل من يفيد والعمل بتوجيهاته

تعديل السلوك بما يتماشى مع ثقافة المجتمع وقيمه وعاداته  تبني قيم العيش المشترك ومكارم األخالق

 ونظمه .

رات أخرىمتابعة العالج في زيا التزود بمهارات الحياة الشخصية واإلجتماعية  

  القيام بأنشطة نافعة تكشف عن المواهب و تصقلها

 رابعاً :رواد, محطات, من العصور الحديثة :

 نبذ العنف : ُرواد -1

 من مملكة البحرين جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه هللا ورعاه . من هنا : -أ

نبذ العنف من الثوابت التي يقوم عليها مشروع اإلصالح والتحديث لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل  -

 خليفة حفظه هللا و رعاه.

برز هذه المبادرات استضافة,منتدى حوار تعددت المبادرات التي تدعم الوحدة الوطنية في داخل البحرين و من أ -

 2014الحضارات في المنامة عام 

 زعيم حركة التحرر من اإلستعمار في الهند المهاتما غاندي : -ب

 قائد المقاومة السلمية من أجل حصول السود على حقوقهم المدنية في المجتمع األمريكي. مارتن لوثر كنج : -ت

في جنوب إفريقيا من حكم األقلية بنظام الفصل العنصري إلى ديمقراطية متعددة  قائد اإلنتقال السلمي نيلسون مانديال : -ث

 الثقافات في إطار من المصالحة الوطنية ومن دون ضغينة

 



 
 تعددت المحطات التي تخلد مسيرة البشرية في إرساء ثقافة نبذ العنف و من أبرزها : -

 1997للسالم إلى أطفال العالم في يولية النداء الجماعي الذي توجه به حملة جائزة نوبل  -1

 م2010-2001العقد الدولي لثقافة السالم و الالعنف من اجل أطفال العالم  -2

 أكتوبر من كل سنة . 2اإلحتفال باليوم العالمي لالعنف يوم  -3
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