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 قسم العدالة الجنائٌة   

 مستخلص الدراسة

 اٌحّا٠ةاٌجٕائ١ةٌٍطفٌٛةفٟاٌشش٠عةٚاٌّٛاح١كاٌذ١ٌٚة:عنوان الرسالة 

 عبدالرحمن بن عبدهللا النعيم   :إعداد 
 مصلح بن عبدالحي السيد النجار/ الدكتور:  إشراف 

 ؟ما أوجه الحماية الجنابية للطفولة التي تقرها الشريعة اإلسالمية والمواثيق الدولية:  لدراسةمشكلة ا

 استخـدم الباحث في هذه الدراسة منهجاً مركباً بين األستقراء والمقارنة والتحليل :منهج الدراسة وأدواتها 

 : أهم النتائج  

 إلجررراءاالكنهررا لررم تشررر  او ألحكرراموا قررررا الشررريعة اإلسررالمية للطفررل الكثيررر مررن الحقرروق  .ٔ
 .التفصيلية لحماية الطفولة ، وذلك لعدم وجود فجوة بين األسرة و أبنابها

أن اهتمام الدول في العصر الحديث بالطفل و حمايته ، من باب عدم قدرة األسررة علرت تروفير كرل  .ٕ
لتري تررإثر علررت متطلباتره الررررورية ، و بسربب عرردم قردرتها علررت مواجهررة العوامرل الخارجيررة و ا

 الصغير و سلوكه ومفاهيمه
تتسم بالعالمية فهي لم تخاطرب مجتمعرا بعينره، أو جماعرة مرن   حقوق الطفل في الشريعة اإلسالمية .ٖ

 . الناس، أو عرقا محددا وإنما جاءا لكافة البشر علت اختالف أجناسهم وألوانهم
ك تحريررا علرت اختيرار كمرا أن هنرا حيرث البحرث عرن أم وةوجرة صرالحة مرن تبدأ حقوق الطفرل  .ٗ

الةوجررة الصررالحة، ذاا األصررل الطيررب نيرررا لمررا يترتررب علررت ذلررك مررن نترراب  وراثيررة، وتربويررة 
ومجرريء األو د لرريس مقصررودا لذاترره، بررل ليكونرروا أعررراء صررالحين فرري المجتمرر ، ولررن . مسررتقبلية

 . يكون لذلك نتاب  وراثية إ  بتكوين أسر يتم بها بناء المجتم 
 : أهم التوصٌات

 استراتيجياا وخطط وطنية للوقايرة والتصردل للعنرف ررد األطفرال ، علرت أن تشرمل نيمرا إعداد .ٔ

  .وآلياا فاعلة، ومتعددة القطاعاا للتبليغ الملةم وا ستجابة والتدخل والتؤهيل

والقرروانين الالةمررة لحمايررة األطفررال، مرر  ترروفر آليرراا لرررمان  ررررورة تفعيررل وسررن التشررريعاا .ٕ

  .تطبيقها

 خدماا رعاية وحمايرة الفبراا الخاصرة مرن األطفرال بمرا فري ذلرك األطفرال المعراقين عةيةأهمية ت .ٖ

  .والمحرومين والمعررين للخطر

والدراسراا والمسروا الوطنيرة الشراملة للتعررف علرت أنمراط العنرف ررد  ررورة تشجي  البحروث .ٗ

ا المتعلقرة برالعنف العربية، وإيجاد نيرم وآليراا وطنيرة لجمر  البيانراا والمعلومرا الطفل في الدول

  .األطفال رد
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Department of Criminal Justice  

Specialization: Criminal Policy 

Study Abstrict 

Study Title: Protection of Children in the Criminal law and international conventions  

Student : Abdulrahman bin Abdullah Al-Naeem  

Advisor : Dr. / Mr. Musleh Al-Najjar Abdulhai  

study Problem: What are the criminal protection of the Children's Fund approved by the 

Islamic law and international conventions?  

Study methodology and tools: The researcher used in this study, a composite approach 

between the extrapolation and comparison and analysis.  

Key results:  

1. Begin Rights of the Child by the presence, in terms of the search for a mother and wife as 

valid as that there is incitement to choose a righteous wife, with a good view of the origin 

follows from the results of genetic, and educational future. And the advent of children not 

intended for itself, but to be members in good standing of the community.  

2. Decided to Islamic law for the child many rights, but not of one degree in terms of 

binding, but most of them is considered a judicial duty and the least is a religious duty.  

3. That the interest of States in the modern era and to protect children, from the door of the 

family's inability to provide all the necessary requirements, and because of their inability to 

cope with external factors which affect the small and behavior and concepts  

4. Children's rights in Islamic law were universal it did not address any society, or group of 

people, or a specific race, but came to all people of different races and colors, and therefore 

surpassed the Shariah to man-made laws and international conventions.  

5. Recommendations:  

1. Preparation of strategies and national plans to prevent and address violence against 

children, which should include effective mechanisms and systems, and multi-sectoral Report 

binding and response, intervention and rehabilitation.  

2. Need to activate the enactment of legislation and laws to protect children, with the 

availability of mechanisms to ensure its application, and provide protection to reform, and 

the criminalization of the media and broadcast on the blatant ideological poisons and irritants 

nationality to children.  

3. Importance of strengthening the care and protection of special groups of children including 

children with disabilities, disadvantaged and at risk.  

4. The need to encourage research, studies and national surveys to identify the overall 

evolution of patterns of violence against children in the Arab States in all its forms, and the 

creation of systems and national mechanisms to collect data and information on violence 

against children. 
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ى
ىداءـــــــــــــإه

 وحتولربه عبارباا ااةرباك وكةا ربة       والدي زمحه اهلل ، الري كاى هدزسة يف صربه    إىل

بي ًةسه وبي هربي  ىلربه ز ربن ةسربىك ال ربسو        يف طلب العلن الشسبي وزفع  اجلهل 

 .يف ذلك الصهي 

 صا اة القلب الس ةن والدتي الغالةربة، ة ها اهلل هربي كربل ههربسو ،الن كرباى       إىل

 .ًةسي  الصادةة يل بالتىفةق عبوق األثس يفلدبىاهتا 

 لقاا تشجةعهن وهؤاشزهتن  - ة هن اهلل –خىاًي وعخىاتي إ إىل. 

 ًشغايل بنهن بالدزاسة إشوجن وعبنائي لقاا حتولهن  إىل. 

  إىل عساترتي الةضالا وشهالئي الهسام الريي تعلوت هنهن الهثري. 
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ىشكرىوتقدورى 
 

 ًانصالح ًانسالو عهى أشزف األَجٍبء ًاملزسهني َجٍنب حمًد ًعهى احلًد هلل رة انعبملني

 0أيب ثعد. آنو ًصحجو ًسهى تسهًًٍب كثريًا

 .ًجم انذي يٍ عهً ثإمتبو ىذا انجحث  فأشكز اهلل عش

 .إىل مجٍع أعضبء اهلٍئخ انعهًٍخ ثبجلبيعخ  ًااليتنبٌثى أتقدو ثبنشكز 

ٌ     كذنك   يصده  ثدٍ عجدداحلً انسدٍد انن دبر     / رأتقددو ثبنشدكز اجلشٌدم ألسدتبلي انددكت
املشزف عهى ىذه انزسبنخ عهى يب أسداه يٍ َص  ًتٌجٍو يٍ ًقتو ًجيده يف سجٍم إجنبح 

 .جيشل نو املثٌثخ ًٌعظى نو األجز ًأسأل اهلل أٌ ىذا انعًم فهو خبنص انشكز ًانتقدٌز ،

 خ انتدرٌس يفًال ٌفٌتين أٌ أشكز أسبتذتً انذٌٍ حكًٌا أداح اندراسخ يٍ أعضبء ىٍئ

 .جبيعخ َبٌف انعزثٍخ نهعهٌو األينٍخ

 .شكزًا نكم يٍ سبىى يف يسبعدح انجبحث أثنبء إجنبسه هلذا انعًم ً 

 .ًفق اهلل اجلًٍع ملب حيت ًٌزضى إَو مسٍع جمٍت
 

 الباحث      



 ٖ 

 المحتوياتقائمة 

رقم  الموضوع

 أ مستخلص باللغة العربية الصفحة

 ب مستخلص باللغة اإلنجليةية

 ج اإلهداء

 د الشكر والتقدير

 هـ قابمة المحتوياا

 الفصل األول

 مشكلة الدراسة وأبعادها
ٔ 

 ٕ مقدمة الداسة

 ٗ مشكلة الدراسة 

 ٘ تساإ ا الدراسة

 ٘ أهداف الدراسة

 ٙ أهمية الدراسة

 7 حدود الدراسة 

 7 منه   الدراسة 

 7 مفاهيم ومصطلحاا الدراسة 

 ٖٔ ة الدراساا السابق

 الثاني الفصل

 الدولٌة والمواثٌق اإلسالمٌة الشرٌعة فً وحقوقهم الطفولة تنشئة
ٔ9 

 ٕٓ للطفلالتنشئة الصحٌحة : المبحث األول 

 ٕٕ .عوامل اختيار الةوجة الصالحة وأهداف الةواج المبكر :المطلب األول 

 ٖٖ بناء عقيدة الطفل : المطلب الثاني 

فً الشرٌعة والمواثٌق الدولٌة  طفلالحقوق : المبحث الثانً   ٖ9 



 ٚ 

رقم  الموضوع

 ٓٗ  في الشريعة قبل الو دة الطفلحقوق :  المطلب األول الصفحة

 ٓ٘ في الشريعة ما بعد الو دة  لطفلحقوق ا: المطلب الثاني 

 ٙٙ . حقوق الطفل في المواثيق الدولية : المطلب الثالث 

 الثالث الفصل

 شرٌعة اإلسالمٌةوسائل الحماٌة الجنائٌة لألطفال فً ظل ال

 والمواثٌق الدولٌة  
ٔٓ7 

 9ٓٔ والنماء الحٌاة فً الطفل لحق الجنائٌة الحماٌة:  األول المبحث

 ٓٔٔ األجهاض تجريم:  األول المطلب

 7ٕٔ  والمال النفس علت المعاملة وإساءة العنف تجريم: الثاني المطلب

 ٖ٘ٔ وصحته الطفل ألخالق الجنائٌة الحماٌة: الثانً المبحث

 ٖ٘ٔ وأخالقه الطفل لعرض الجنابية الحماية: األول المطلب

 ٗٗٔ وتعليمه الطفل لصحة الجنابية الحماية: الثاني المطلب

 الرابع الفصل

 فً المملكة العربٌة السعودٌة   والقضائٌة األمنٌة المإسسات دور

 للطفولة الجنائٌة الحماٌة فً

ٔٙ٘ 

 ٙٙٔ للطفل ةالجنائٌ المسئولٌة:  األول المبحث

 7ٙٔ الجنابية  المسبولية عدم مبدأ:  األول المطلب

 7ٔٔ التؤديبية المسبولية مبدأ:  الثاني المطلب

 7ٗٔ المحاكمة وبعد قبل للطفولة الجنائٌة الحماٌة:  الثانً المبحث

 7٘ٔ األتهام عند الجنابية الحماية:  األول المطلب

 87ٔ والتنفيذ المحاكمة دعن الجنابية الحماية:  الثاني المطلب



 ص 

رقم  الموضوع

 الخامس الفصل الصفحة

  والتوصٌات والنتائج الخالصة
ٕٓٓ 

 ٕٔٓ  الخالصة :أو ً 

 ٕٕٓ  النتاب  :ثانياً 

 ٕ٘ٓ التوصياا :ثالثاً 

 8ٕٓ المراجع

 ٕٕٙ المالحق
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 انفصم األول
 يشكهت اندراست وأبعبدهب

 
 مقدمــة الدراســة. 

 مشكلة الدراســـة. 

 ةــتساإالت الدراس. 

 أهداف الدراســـة. 

 أهمٌة الدراســــة. 

 منهج الدراســــة. 

 حدود الدراســــة. 

 مفاهٌم ومصطلحات الدراسة. 

 الدراسات السابقة. 
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 انفصم األول
 يشكهت اندراست وأبعبدهب

 
 الدراسة مقدمة

وسرراجاً  وداعياً إليه بإذنه، إلت الناس كافة بشيراً ونذيراً  الحمد هلل الذل أرسل نبيه محمداً 

ومرن اليلرم إلرت العردل ، ومن الجهل إلت العلرم  .أرسله ليخرج الناس من اليلماا إلت النور، منيراً 

 .فاستنارا به القلوب وأشرقا األرض بنور ربها، 

، لقد جاءا الشريعة اإلسالمية والناس علت وجه هذه األرض يؤكل القول فيهم الرعيف

فؤولته الشريعة ، وكان من بينهم الطفل الرعيف ، ية ويعتدى فيه علت حقوقه وررورياته األول

حيث بلغا عنايتها به منذ بداية حياة الطفل وجاءا المواثيق الدولية تإكد ، السمحاء اهتماماً كبيراً 

األحيان راعت  في كلفاإلسالم لم ينتير الوقا الذل ينةل فيه الجنين من بطن أمه بل ، ذلك 

بطن أمه عندما أرشد الرجل إلت من ستتولت تربية هذا الطفل  بعض هذه الحقوق قبل تكوينه في

لما لها األثر القول في تنشبة ، وهي األم فور  شروطاً لهذه المرأة التي ستصبح مربية ألو ده 

اً ـه وتعييمـن ذلك أن أقسم به الحق تبارك وتعالت تشريفاً لـواألعيم م، حيحةالطفل النشؤة الص

  :في قوله تعالت       [البلد :ٖ.] 

وقد أكدا الشريعة اإلسالمية علت ررورة الحفاي بحقوقه وعدم التعدل عليه في دينه أو 

، ن ذلكـورد  كل من تسول له نفسه ا عتداء علت شي م، جسمه أو عرره أو عقله أو ماله 

  .بته لبنة بناء في األمةيوته، سعياً ألن ينشؤ هذا الطفل نشؤة صالحة نافعة لنفسه ولمجتمعه

حيرث لرم ، وفي يل تقدم األمم غردا العنايرة باألطفرال هري المعيرار األهرم لتقردمها وتحرررها

بل تتعدى إلت الحمايرة القانونيرة ، تقتصر العناية باألطفال علت توفير الغذاء والوقاية من األمراض 

وكذلك لو حصرل تعردل مرن الطفرل لره ، عتدى عليه في حياته أو حريته وكرامته أو أمنه له عندما يُ 

لرررذلك أُنشررربا ، حمايرررة خاصرررة تختلرررف عرررن البرررالغين  خرررتالف األطفرررال فررري  اإلدراك والتفكيرررر 
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ا تحاداا والمنيماا المتخصصة والتي أرسا معايير وقواعد تنييميرة تحقرق مرن خاللهرا أقصرت 

 .حد ممكن لحماية األطفال مما قد يمس جوانب حياتهم بالخطر

مام الشريعة اإلسالمية والمواثيق الدولية  بالحماية الجنابية للطفل وإحاطته بحمايرة ويعود اهت

لمكافحرة الجريمرة " الوقايرة خيرر مرن العرالج " خاصة  أن مجال الطفولة يجب أن يطبق فيه قاعدة 

 .وقط  أسبابها

األطفرال  فرإن التشرري  الجنرابي اإلسرالمي ورر  سرياجاً واقيراً لحمايرة، وتؤسيساً علت ما تقدم 

ينعمرون فيهرا براألمن علرت حيراتهم وعلرت ، بروا وثابة عالية تستهدف أن تروفر لططفرال حيراة آمنرة

كمرا لحقرا بالشرريعة  ،حقوقهم المادية والمعنوية وصيانة أعراررهم وأخالقهرم وكررامتهم اإلنسرانية

ين هررم أسرراس إ  أنهررا كلهررا تهرردف إلررت مصررلحة األطفررال الررذ،المواثيررق الدوليررة وإن كانررا متررؤخرة 

 .المجتمعاا وعماد المستقبل بعد هللا خالق الكون والبشرية

ومورو  الحماية الجنابية للطفولرة فري الشرريعة والمواثيرق الدوليرة مرن ناحيرة جنابيرة وقابيرة 

علرت  -علرت حرّد علمري  –مورو  جديرد لرم يسربق أن بحرث فري المملكرة  (الوقاٌة خٌر من العالج)

الحماٌةةة )لررذلك وددا أن ابحررث فرري هررذه الدراسررة عررن مورررو  ،الرررغم مررن أهميترره وخطورترره 

مية ومقارنتهررا وتؤصرريلها فرري الشررريعة اإلسررال (الجنائٌةةة للطفولةةة فةةً الشةةرٌعة والمواثٌةةق الدولٌةةة

نسؤل هللا أن يوفقنرا للحرق ،فليس لنا إ  بذل ما بوسعنا  ،و ألن الكمال هلل جال شؤنه .بالمواثيق الدولية

.  القرادر عليرهتنابره إنره ولري ذلرك وباعه و أن يباعد بيننا و بين الباطل و يرةقنا اججميعاً و يرةقنا إت

 ،،،واسؤل هللا التوفيق والسداد
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 مشكلة الدراسة

في اآلونة األخيرة حول قرية العنف واإلساءة لططفرال بكافرة أنواعهرا وأشركالها كثر النقاش 

لمررا يترتررب عليهررا مررن آثررار خطيرررة ، بشرررية وهرري مررن أهررم القرررايا وأشرردها خطررراً علررت التنميررة ال

 .وعواقب وخيمة علت الفرد والمجتم 

ولقد وردا في الشريعة اإلسالمية من خالل آيراا القررآن الكرريم والسرنة النبويرة الكثيرر مرن 

إ  إنه مرن المالحري أن هنراك ،الحقوق التي تإكد اهتمام الشريعة بهذه الفبة بشكل وارح وملموس 

بعض أفراد المجتم  بهذه الحقوق إما جهالً أو نتيجة لعردم الروعي بمرا لططفرال مرن عدم اهتمام من 

فهنرراك الكثيررر مررن األطفررال الررذين يعررانون مررن اإلهمررال وسرروء  .أهميررة بالغررة فرري حيرراة المجتمعرراا

المعاملة التي تقود إلت العديد من المشراكل الصرحية والنفسرية وا جتماعيرة وربمرا ترإدل إلرت الوفراة 

 .األحيان بسبب عدم ا هتمام بهذه الفبة وعدم المراعاة لهذه الحقوق في بعض

وإيمانرراً بررالخطورة الكبيرررة لسررلوكياا إسرراءة معاملررة األطفررال، فررإن القررول بمجرررد ا كتفرراء 

بدراسة الياهرة  ستجالء أسبابها وانعكاساتها علت الطفرل واألسررة والمجتمر  يعرد أمرراً غيرر مجرد 

 .حماية الجنابية التي أقرتها الشريعة لططفالما لم نتطرق ألوجه ال

والتؤكيد علرت حمايرة تيهر أهمية دراسة مورو  الحماية الجنابية للطفولة ومن هذا المنطلق 

هررذه الحقررروق وتوررريحها وكيفيرررة حمايتهررا ومقارنتهرررا بررالمواثيق الدوليرررة الترري يهررررا فرري القررررن 

 .العشرين في هذا المجال

فررإن محاولرة دراسررته تطرررا ، شررعب أفكرراره وارتباطره  برربعض ونيرراً ألهميررة الموررو  وت

 :إشكالية ربيسية يمكن بلورتها من خالل التساإل اآلتي

 ما أوجه الحماٌة الجنائٌة للطفولة التً تقرها الشرٌعة اإلسالمٌة والمواثٌق الدولٌة؟
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 تساإالت الدراسة

ا الفرعيرة أذكرهرا كمررا لإلجابرة علرت إشركالية مرن هرذا الحجرم يسررتلةم طررا بعرض التسراإ 

 :يلي

 ما دور األسرة والمجتم  لحماية األطفال في يل الشريعة والمواثيق الدولية ؟ -1

 ما حقوق الطفل في الشريعة والمواثيق الدولية التي يجب حمايتها ؟ -2

 ما وسابل حماية األطفال في الشريعة اإلسالمية والمواثيق الدولية ؟ -3

المجتمعراا الحررارية أن تواكرب الشرريعة اإلسرالمية فري هل اسرتطاعا المواثيرق الدوليرة فري  -4

 الحماية الجنابية لحقوق الطفولة التي كفلها اإلسالم ؟

الحمايررة الجنابيررة  فرري المملكررة العربيررة السررعودية فرريمررا دور المإسسرراا األمنيررة والقرررابية  -5

 للطفولة ؟

 أهداف الدراسة

اإلشرركالياا المطروحررة سررابقاً  أهررداف مررن خررالل دراسررتي لهررذا المورررو  إلررت اإلجابررة علررت

 :للوصول إلت أفرل الوسابل لحماية الطفولة من منيور شرعي وقانوني وهي

 .إبراة أهمية دور األسرة في حماية الطفل قبل المجتم  -1

 .والتي يجب حمايتها والمواثيق الدوليةتحديد حقوق الطفل في الشريعة  -2

 .التعرف علت وسابل الحماية لططفال -3

لتكامل بين التشريعاا الجنابية في الشريعة والمواثيق الدوليرة فري تحقيرق مقصرد االتعرف علت  -4

 .الحماية الجنابية للطفولة

فرري الحمايررة فرري المملكررة العربيررة السررعودية التعرررف علررت دور المإسسرراا األمنيررة والقرررابية  -5

 .الجنابية للطفولة
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 أهمٌة الدراسة

 :ليينتكمن أهمية هذه الدراسة من خالل المحورين التا

 :األهمٌة العلمٌة: المحور األول

مرن خرالل مرا سرنته ،  المواثيق الدوليرةأسبقيتها علت جمي  إبراة سمو الشريعة اإلسالمية و -ٔ

 .من أحكام في هذا الجانب

 والمواثيرق الدوليرةالدراسة تهم الفررد والمجتمر  لكونهرا تبرين لره أحكرام الشرريعة اإلسرالمية  -ٕ

 .في حماية الطفولة

 :المجتم  من جانبين الدراسة تهم -ٖ

كررون هررذه الدراسررة ذاا عالقررة وثيقررة باتجرراه الدولررة والمجتمرر  نحررو التنميررة  :الجانةةا األول

، وذلرك مرن خرالل إرسراء قواعرد حمايرة لططفرال ، البشرية بما يتمشت م  معطياا التنمية الحديثة 

 .وبالطرق الشرعية والنيامية

وذلك من أجل محاربتها للرتخلص منهرا ، األطفال  إبراة اآلثار السيبة إلهمال :الجانا الثانً

 .وور  الحلول المناسبة أو الحد منها علت أقل تقدير

 :األهمٌة العملٌة :المحور الثانً

تسليط الروء علت مورو  الحماية الجنابية للطفولة يفيرد فري ةيرادة الروعي والثقافرة الشررعية  -ٔ

 .ن أو األفراد بشكل عاموالقانونية علت مختلف المستوياا سواء ألصحاب المه

تبرة أهمية هذه الدراسة في أنهرا توررح اهتمرام حكومرة خرادم الحررمين الشرريفين فري المملكرة  -ٕ

العربية السعودية بحماية الطفولرة وذلرك مرن خرالل مرا تطبقره مرن  أنيمرة تسرتند علرت الشرريعة 

 .اإلسالمية ومستفيدة من بعض محاسن المواثيق الدولية
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 حدود الدراسة

الدراسررة علررت مورررو  الحمايررة الجنابيررة للطفولررة فرري الشررريعة مررن ناحيررة وقابيررة  تقتصررر

 ومررن ناحيررة إجرابيررة فرري وتؤصرريلها فرري الشررريعة اإلسررالمية ومقارنتهررا بررالمواثيق الدوليررة وعالجيررة

 .المملكة العربية السعودية

 :منهج الدراسة

اً مركبراً برين ا سررتقراء تبعتره فري هرذه الدراسرة فقرد اعتمردا منهجرافيمرا يخرص المرنه  الرذل 

فا سررتقراء يتجسررد فرري الدراسررة عررن األحكررام الترري ترمرري إلررت الحفرراي علررت ، والمقارنررة والتحليررل 

حقرروق الطفررل وحمايترره والوقايررة مررن ا عتررداء عليهررا خاصررة مررن الناحيررة الشرررعية الررذل يعبررر عررن 

الوسررابل المالبمررة مورررو  الدراسررة وتعرردى ذلررك إلررت الوصررول إلررت اسررتنتاجاا ُتسررهم فرري تحديررد 

لحماية وتحسين أورا  الطفل في العالم اإلسالمي وذلك بتتب  الحماية الجنابية للطفولة في كل مرن 

الشريعة والمواثيق الدولية في المملكة العربية السعودية وعدد من الردول العربيرة مر  الرجرو  إلرت 

وفرق المرذاهب الفقهيرة األربعرة مرا  المصادر المعتبرة في التؤصيل من القرآن الكرريم والسرنة النبويرة

أما التحليل فقد اعتمدته في التعليق علرت األحكرام وآراء الفقهراء والمواثيرق الدوليرة ومرا ، أمكن ذلك 

أما المقارنة فقد اتبعتها فري كامرل جةبيراا الدراسرة ولرم أفررد لهرا مباحرث أو ، تقتريه هذه األحكام 

 .مطالب خاصة

 مفاهٌم ومصطلحات الدراسة

 :د باأللفاي والعباراا اآلتية أينما وردا المعاني المورحة أمام كل منهايقص

 :الحماٌة الجنائٌة: أوال

 :الحماٌة -1

، عرنهم منعتره  :وحميتره،  (ٔ)منعره ودفر  عنره :حمياً وحمت وحماية محمية يءحمت الش :لغة -أ

 .(ٕ)نصرتهم :وحميا القوم حماية، والحماية اسم منه 

                                                

أمرين برن محمرد عبرد الوهراب  :صرححه ، لسران العررب،  (م999ٔ)جمرال الردين محمرد برن مكررم ، ابن منيرور (ٔ)

  (7ٖٔ/ٔ) ،دار أحياء التراث العربي ،  بيروا، ٖط ،َومحمد الصادق العبيدل 

مإسسررة ، القرراهرة ،  ٔط، للرافعرري الكبيررر الشرررا غريررب فرري المنيررر المصررباا ،  (مٕ٘ٓٓ) ، أحمرردالفيررومي (ٕ)

 ٖ٘ٔص  ،الرسالة 
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ورررمان أمنرره ، أو مررال رررد المخرراطر ، علررت وقايررة شررخص  هررو احتيرراط يرتكررة :اصةةطالحاً  -ب

كمررا يعبررر هررذا المصررطلح علررت عمررل ، وذلررك بواسررطة وسررابل قانونيررة أو ماديررة ، وسررالمته 

التردبير أو اإلجرراء أو النيرام أو الجهراة الرذل يتكفرل  :أل، الحماية ونيامها علرت حرد سرواء 

  .(ٔ)بالحماية المعنية

 :الجنائٌة -2

 :جنرت كرؤجرم أل: وقيرل، جرره إليره  :وجنرت الرذنب يجنيره أل، نري جنايرة مصدر جنرت يج :لغة -أ

وهري الرذنب  :ومنره الجنايرة .وجمعها جناياا جمعا لتنوعها إلت عمد وخطؤ وشبه عمد، أذنب 

 .(ٕ)والجرم وما يفعله اإلنسان مما يوجب عليه العقاب والقصاص في الدنيا واآلخرة

  .لها معنت عام وخاصفي الفقه اإلسالمي الجناية  :اصطالحاً 

 :-ابن قدامة   يقول 

لكنها فري العررف مخصوصرة بمرا يحصرل فيره  .الجناياا كل فعل عدوان علت نفس أو مال" 

 . (ٖ)"التعدل علت األبدان 

وهرري التعرردل علررت األبرردان بمررا يوجررب  ،وهرري جمرر  جنايررة"  :ويقررول أبررو النجررا الحجرراول

 .(ٗ) "قصاصاً أو غيره

جمرر  جنايررة وهرري التعرردل علررت البرردن بمررا يوجررب قصاصرراً أو  ،ايررااالجن"  ويقررول الفترروحي

 .  (٘)"ما ً 

ويالحي أن تعريف ابن قدامة ـ رحمه هللا ـ خص التعدل علرت األبردان دون غيرره مرن أنروا  

                                                

،  ٔط ،المحرامي بالمحافيرة علرت أسررار موكليره  لترةامالحماية الجنابية  ، ( مٖٕٓٓ)محمود صالح ، العادلي  (ٔ)

 .7ٕٙ  ص، دار الفكر الجامعي ، مصر 

 . (8ٔ٘/ٕٔ)،جمال الدين محمد بن مكرم، ابن منيور (ٕ)

إحيرررراء التررررراث  دار ، بيررررروا ،  ٔط ، المغنرررري ، ( م98٘ٔ)عبرررردهللا بررررن أحمررررد   أبومحمررررد، ابررررن قدامررررة  ( ٖ)

 (7ٕٓ/8)،العربي

 عبرد هللا برن عبرد المحسرن التركري،: تحقيرق، ا نتفرا اإلقنا  لطالرب ، (هـٖٕٗٔ)،  موست بن أحمد ،  الحجاول(ٗ)

 (8٘/ٕٔ)،الرياض ،  ٖط

دار الكتررب ، بيررروا ،المحسررن التركرريدتحقيررق عب، منتهررت اإلراداا (.م99ٙٔ)محمررد بررن أحمررد  ، الفترروحي ( ٘)

 ( ٘/٘)،  العلمية 
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التعدل بؤنه هو العرف السابد بين الفقهراء وبرؤن هرذا الصرنف أو النرو  مرن التجنري يطلرق عليره لفري 

ؤتي بعرد قليرل مةيرد تورريح وبيران فري إةالرة هرذا الغمروض واإلشركال، ومرن وسوف ير ، "الجناية "

هإ ء العلمراء الرذين تصردروا لتعريرف لفري الجنايرة علمراء الحنفيرة ـ رحمرة هللا علرت الجمير  ـ فقرال 

يررراد بررإطالق اسررم " وقررال بعرررهم أيرراً  1" اسررم لفعرل محرررم حررّل بمررال أو نفرس" بعررهم الجنايررة 

 .(ٕ) "لنفس واألطراف فاألول يسمت قتالً والثاني يسمت قطعاً وجرحاً الجناية الفعل في ا

فعل هو بحيث يوجب عقوبة فاعله بٍحٍد أو قترل " وعرفها ابن عرفة المالكي في حدوده بقوله 

  .(ٖ) "أو قط  أو نفي 

هرري إتررالف مكلررٍف غيررر حربرري نفررس إنسرراٍن معصرروم أو عررروه أو "وعرفهررا العرردول  بقولرره 

 .(ٗ) "أو معنت قابماً به أو جنينه عمداً أو خطؤً بتحقيق أو تهمة اتصا ً بجسمه

( كتراب الجرراا)فيقولرون فري كتربهم ، الجراحراا  بإنهراأما الشرافعية فيعبرر أكثررهم عرن الجنايرة 

بؤنهرا الجرراا "ويذكرون تحرا ذلرك مبحرث الجنايراا وأحكامهرا وبرذلك تكرون الجنايرة عنرد الشرافعية 

  5"الواقعة علت بدن اإلنسان

لطابفررة مررن أقرروال الفقهرراء فرري تعررريفهم للفرري الجنايررة يترررح لنررا أن الفقهرراء ـ  وبعررد اسررتعراض

 :رحمهم هللا ـ يقصدون بلفي الجناية معنيين اثنين   ثالث لهما

سرواء وقر  الفعرل  ،وهو إطالق لفري الجنايرة علرت كرل فعرل محررم شررعاً  "عام "معنى  :األول 

 " علت نفس أو مال أو غيرها 

                                                

(27/85),4ط,داساٌّعشفة,ب١شٚت,اٌّبغٛط,(٘ـ1449)ِحّذبٓأحّذبٓأبٟعًٙ,اٌغشخغٟ(1(

 (8ٖ/ٕٔ)، دار الكتب العلمية  ، نان لب، البناية في شرا الهداية ، (هـٕٔٗٔ)محمود بن أحمد ، العيني  (ٕ)

 -محمرد أبرو األجفران  -، تحقيرق  ، شررا حردود ابرن عرفرة(م99ٖٔ) محمرد األنصرارل أبرو عبرد هللا، الرصرا   (ٖ)

 .(ٕٖٙ/ٕ)، دار الغرب اإلسالمي  ، بيروا ، ٔطالطاهر المعمورل، 

ومعره حاشرية العردول علرت الخرشري  حاشية الخرشي علت متن خليل، ( م997ٔ)محمد بن عبدهللا  ، الخرشي ( ٗ)

 (ٖ٘ٔ/8)، دار الكتب العلمية،  بيروا، تحقيق ةكريا عميراا ، 
داس,ب١شٚت(ط.د),ششحإٌّٙادتحفةاٌّحتادفٟ,(ت.د)أحّذبِٓحّذبٓعٍٟبٓحجش,ا١ٌٙتّٟ(5)

(8/375),وتاباٌجشاح,إح١اءاٌتشاثاٌعشبٟ
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إطالق لفي الجناية علت ا عتداء الواق  علت نفس اإلنسان أو " وهو  "خاص"معنى  :ثانًال

 ". أحد أعرابه وهو القتل والجرا والررب

وإن كران أكثرر الفقهراء تعرارفوا علرت إطرالق لفرري الجنايرة علرت المعنرت الثراني وهرو الخرراص، 

 . (ٔ)وبعرهم يطلق لفي الجناية علت جرابم الحدود والقصاص

شري  الجنابي اإلسرالمي والقرانون الجنرابي يشرتركان فري مهمرة الحمايرة الجنابيرة للطفولرة والت

فهمررا الحارسرران والرررامنان علررت تطبيررق فرررو  التشررريعاا األخرررى ونجاحهررا وتمكررين الهيبررة لهررا 

وذلك لما تترمن من قواعد صارمة وعقوباا رادعة تطال كل مخرالف للتشرريعاا والقروانين التري 

 .ةتحمي الطفول

أن يرردف  قررانون العقوبرراا عررن الحقرروق أو  :فةةً القةةانون وٌقصةةد بمصةةطلح الحماٌةةة الجنائٌةةة

كل األفعال الغير مشروعة التي تإدل إلرت النيرل منهرا عرن طريرق مرا يقررره لهرا  :المصالح المحمية

 .(ٕ) من عقوباا 

 وٌمكةةن القةةول فةةً هةةصا الخصةةوص بةةؤن الحماٌةةة الجنائٌةةة المقصةةودة فةةً هةةصا البحةةث وهةةو

 :التعرٌف اإلجرائً 

مجموعررة مررن األحكررام الشرررعية والقواعررد الجنابيررة الموررروعية واإلجرابيررة الترري توسررل بهررا 

 .(ٖ) المشر  لوقاية مصلحة األطفال رد المساس بها وفرض جةاء جنابياً علت هذا المساس

 

 

 

                                                

عرررودة، : وكرررذلك ، (ٔٙ٘/7)، دار الفكرررر ، دمشرررق ، الفقررره اإلسرررالمي وأدلتررره  ، ( م98ٗٔ) وهبرررة ،الةحيلررري  (ٔ)

، (7ٙ/ٔ)، دار الكتراب العربري  ، بيرروا ، التشري  الجنرابي اإلسرالمي مقارنرة بالقرانون الوررعي ، عبدالقادر

 (9٘/ٙٔ) ،الكويا، ٔط، ةارة األوقاف والشبون اإلسالمية  ،(م99٘ٔ)والموسوعة الفقهية 

الحمايررة الجنابيررة لحررق الطفرل فرري الحيرراة بررين القرروانين الورررعية والشررريعة ،  (م989ٔ)عبرردالاله هاللرري  ،أحمرد (ٕ)

 .9ٔ ص، دار النهرة العربية ، القاهرة  ،اإلسالمية

 .8 ص،   موكليه أسرار علت بالمحافية المحامي  لتةام الجنابية الحماية، ( مٖٕٓٓ) محمود ،العادلي (ٖ)
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 :مفهوم الطفولة

 :الطفل لغة

 .(ٔ)قط من بطن أمه إلت أن يحتلمويطلق علت المولود من حين يس، هو الصغير من كل شا 

   :قال هللا تعالت، مثل الجنب ، وقد يكون الطفل واحداً وجمعاً . أطفال :والجم 

                  [النور:ٖٔ.] 

وغلمران ، وغرالم طفرل ،  وجوار طفرل، وجاريتان طفل ، جارية طفلة وطفل  :والعرب تقول

 .(ٕ) أو الصغار، أو الغلمان، بكل من لم يحتلم من الصبيان  :وقد حدد المفسرون الطفل .طفل

وكلهرا تنصرب ،  (الحردث،الغرالم،الصرغير،الصربي )ولما كان لفي الطفل ترادفه ألفايراً أخررى

اسررب إيرراد تلررك رأيررا أنره مرن المن، الرذل لررم يتجراوة البلرو  ، فري معنرت واحررد وهرو صرغير السررن 

خصوصاً أن بعرها أكثر شيوعاً مرن بعررها عنرد ، األلفاي واستعمال أل منها في بعض الموار  

  .(ٖ) "فالعبرة بالمعاني   باأللفاي والمباني " .أهل فن معين

 :صطالحاً الطفل ا

 (ٗ)تكوين الجنين في رحم أمه علت أن مرحلة الطفولة تبدأ من لحية ، لقد أجم  الفقهاء 

  :وله تعالتلق                           

                                  

                           [ الح :٘ ]

 :وتنتهي مرحلة الطفولة بالبلو  لقوله تعالت              

                                                

 (ٕٓٗ-ٔٓٗ/ ٔٔ)،  العرب انلس،  منيور ابن (ٔ)

، دار الفكررر ، بيرروا،   جرام  البيران عرن تؤويرل القررآن ،  (هررـ٘ٓٗٔ)أبري جعفرر محمرد برن جريرر ، الطبررل  (ٕ)

(ٔ8/ٔٙٗ.) 

محمرد :تحقيرق، األشرباه والنيرابر فري قواعرد وفررو  الفقره الشرافعي ( هرـ7ٕٗٔ)الحافي جالل الدين ، السيوطي  (ٖ)

 .(ٙٙٔ) ص، دار الكتب العلمية ،  بيروا ،المعتصم باهلل البغدادل

، دراسرة مقارنرة بالقرانون الوررعي ، حقوق الطفولة في الشرريعة اإلسرالمية ، (مٕٙٓٓ)هاللي عبدالاله ، أحمد (ٗ)

 ٘ٙص ، دار النهرة العربية ، القاهرة 
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    [9٘:النور.] 

 

 :الطفل فً القانون

اإلنسرران الكامررل الخلررق لررم يمتلررك قرردراا عقليررة وروحيررة " يعرررف الطفررل فرري القررانون بؤنرره 

البشررل  إ  أن هذه القردراا   ينقصرها سروى النرر  والتفاعرل بالسرلوك، وعاطفية وبدنية وحسية 

في المجتم  لينشطها ويدفعها للعمل فينمو ا تجاه السلوكي اإلرادل لدى الطفل داخل المجتم  الرذل 

 .(ٔ) "يعيش فيه 

وثار الخالف بين القوانين الداخلية للدول حول تحديد بداية ونهاية مرحلة الطفولة مرن لحيرة 

ل فري حالرة وجرود الجنرين فري رحرم أ، الميالد بينما تبدأ في بعض الدول األخرى من لحية الحمرل 

وبالنسبة لمرحلة نهاية الطفولة ثار خالف في وجهاا النير بين الدول إذ اعتررا العديد مرن .أمه

الردول علرت تحديررد مشررو  نرص المررادة األولرت مرن ا تفاقيررة سرن الثامنرة عشررر سرنة نهايرة لمرحلررة 

عتمدا سرن الخامسرة عشرر عامراً نهايرة واستندا في اعترارها إلت أن األمم المتحدة قد ا، الطفولة 

 .م989ٔلمرحلة الطفولة في احتفالها بالعام الدولي للطفل عام 

المرادة األولرت مرن اتفاقيرة حقروق عليره نصرا  وتعريف الطفل في المواثيق الدولية حسب مرا 

 ألغرراض هرذه ا تفاقيرة يعنري الطفرل كرل إنسران لرم يتجراوة الثامنرة" م علرت أنره 989ٔالطفل لعرام 

 . "عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه

وتختلف التشريعاا وتعريفها للطفل  ختالفها في تحديد سن التميية وسن بلرو  الرشرد وهرذا 

يعود إلت عوامل طبيعيرة واجتماعيرة وثقافيرة خاصرة بكرل مجتمر  منهرا فرا ختالف فري درجرة النمرو 

 .(ٕ) .يروف البيبة الطبيعيةالجسمي وحدوث البلو  تبعاً ل

                                                

 .8ٔ ص، تشريعاا حماية الطفولة،   (م997ٔ) حسني، نصار  (ٔ)

، العربيررة النهرررة دار، القرراهرة ، مقارنررة دراسررة،  لططفررال الجنابيررة المعاملررة ،  (م999ٔ) فوةيررة ،عبدالسررتار(ٕ)

 .ٖص
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 :الدراسات السابقة

جرٌمةةة إهمةةال الطفةةل مةةن قبةةل أبوٌةةه فةةً الشةةرٌعة :بعنةةوان (هةةـٕٙٗٔ)دراسةةة المفلةةح  -ٔ

، جامعة ناٌف العربٌة للعلةوم األمنٌةة رسالة ماجستٌر غٌر منشورة،  .والقوانٌن الوضعٌة

 .الرٌاض

 :أهداف الدراسة

 :تبين أن أهم األهداف هي ما يلي

 .ان ماهية إهمال األطفالبي -1

 .تحديد صور إهمال األطفال -2

 .بيان أثر إهمال األطفال -3

 .بيان حقوق الطفل في الشريعة اإلسالمية -4

 .بيان حقوق الطفل في القانون -5

 .بيان الجهاا التي تملك سلطة مساءلة األبوين عند إهمالهما ألطفالهما -6

 .تحديد أركان جريمة اإلهمال -7

 .الورعية المقررة إلهمال الطفلتحديد العقوباا الشرعية و -8

 :المنهج العلمً المستخدم

وكرذلك دراسرة ، تبين أن المنه  المستخدم في هذه الدراسة هو المنه  ا ستقرابي التحليلري 

 .المرمون بشؤن القرايا التي عررا علت القراء السعودل

 :أهم النتائج لهصه الدراسة

 :ليانتها الدراسة للعديد من النتاب  أهمها ما ي

أن أول وأهم جهة مسبولة عن مراعاة الطفل هم الوالدان فهما مسربو ن أمرام هللا ثرم الدولرة  -1
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 .عن حماية حقوقه

اهتما الشرريعة اإلسرالمية اهتمامراً شرديداً بحقروق الطفرل ورعايتره وحمايتره قبرل أن تصردر  -2

أوسر  للرعايرة  وكان اإلسالم سباقاً كعادته فري تروفير، القوانين الورعية والمواثيق الدولية 

وهرذا مرن مرنن هللا علرت بنري اإلنسران أن يرعراه هللا ، والعناية والررماناا الشررعية للطفرل 

 .منذ أن كان جنيناً إلت أن يصبح صبياً ثم شيخاً 

تختلف صور اإلهمال باختالف نوعه ودرجاته فإهمال رعاية الطفرل صرحياً وغرذابياً يرإدل  -3

 لي والخلقيإلت إعاقة لنموه النفسي والبدني والعق

 :أوجه االتفاق بٌن الدراسة السابقة والدراسة الحالٌة

 الدراستان تتفقان في مفهوم حقوق الطفل وحمايته من ناحية الشريعة والقانون

 :أوجه االختالف بٌن الدراستٌن

الدراسة السابقة تتكلم عرن إهمرال األبروين ألطفالهمرا واعتبرهرا بؤنهرا جريمرة بحرق أطفالهمرا 

دراسرتي حيرث إننري سروف أدرس الموررو  مرن كرل نرواحي الحمايرة للطفولرة مرن  وهذه جةء مرن

 .األبوين والمجتم  والدولة بكافة سلطاتها

أصةةول التربٌةةة اإلسةةالمٌة الوقائٌةةة للطفولةةة فةةً :بعنةةوان( هةةـٕ٘ٗٔ)نبٌلةةة دراسةةة با -ٕ

 رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ، جامعة اإلمام محمد بن سعود  .اإلسالم

 :أهداف الدراسة وتبٌن أن أهم

 .التعرف علت أصول التربية الوقابية للطفولة -1

 .التعرف علت أهداف التربية الوقابية للطفولة في اإلسالم -2

 .إبراة أساليب التربية الوقابية للطفولة في اإلسالم -3

 .الكشف عن  خصابص التربية الوقابية للطفولة في اإلسالم -4

 .ي اإلسالمور  تصور مقترا للتربية الوقابية للطفولة ف -5

 :المنهج المستخدم فً تلك الدراسة



 -15- 

 .استخدم الباحث المنه  الوصفي والتاريخي وا ستنباطي

 :وتوصل إلى النتائج التالٌة

ررورة العودة إلت النيرة فري آيراا القررآن الكرريم واألحاديرث النبويرة الشرريفة واسرتخراج مرا  -1

 .المبهما من فكر تربول حول أصول التربية الوقابية في اإلس

 .في مجا ا التربية ألن الوقاية عامل طرد" الوقاية خير من العالج"ررورة تطبيق مبدأ -2

 .خطر إهمال الجانب الوقابي في كل ميادين الحياة وميدان التربية بوجه خاص -3

التربية الوقابية المبنية علت األسس اإلسالمية وعلت رأسها العقيدة الصحيحة تمن  فساد العقيردة  -4

 .نه فساد سابر ميادين الحياة وأولها ميدان التربيةالذل ينت  ع

 ررورة اهتمام اآلباء والمربين بالتربية الوقابية كل من موقعه والعناية الخاصة بها  -5

 :أوجه االتفاق بٌن الدراسة السابقة والدراسة الحالٌة

 .أن كال الدراستين تتكلم عن الوقاية للطفولة

 :أوجه االختالف بٌن الدراستٌن

ولرم ، اسة السابقة تتكلم عن الوقاية من ناحية تربويرة تعليميرة بحتره ومرن وجهرة إسرالمية الدر

أمرا دراسرتي فهري حمايرة ، كما استخدم المنه  التاريخي في دراسرته، يتطرق لوجهة نير القانونيين

 .جنابية وقابية للطفولة في يل الشريعة السمحاء ومقارنة بالقوانين الورعية

دراسةة تؤصةٌلٌة )حقوق األحداث فً اإلجراءات الجنائٌةة  :بعنوان( هـٕٕٗٔ)دراسة الحرٌقً -ٖ

 .الرٌاض، جامعة ناٌف العربٌة للعلوم األمنٌة رسالة ماجستٌر غٌر منشورة،  (تطبٌقٌة

 :أهداف الدراسة

 :تبين أن من أهم األهداف في هذه الدراسة ما يلي

همين أو محكوم عليهم في روء مرا ورد بيان حقوق األحداث أثناء اإلجراءاا الجنابية سواء مت -1

فرري الشرررريعة اإلسررالمية ونيرررم المملكررة العربيرررة السررعودية والقواعرررد الدوليررة الخاصرررة بعدالرررة 

 .األحداث

التعرف علت مدى مراعاة حقوق األحداث من الناحية التطبيقية في مراحل اإلجرراءاا الجنابيرة  -2

 .لمحاكمة ومرحلة تنفيذ العقوبةالمختلفة في مرحلة القبض ومرحلة التحقيق ومرحلة ا
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 :المنهج العلمً المستخدم

 .استخدم الباحث في دراسته المنه  الوصفي ا ستقرابي التؤصيلي والتطبيق النقدل

 :أهم النتائج المرتبطة بالدراسة

 :يلي توصلا الدراسة للعديد من النتاب  لعل أهمها ما

بينمرا ، والعنايرة برؤمر الحردث قبرل و دتره يهور سمو الشريعة اإلسالمية وسربقها فري ا هتمرام  -1

نجررد القصررور الوارررح فرري هررذا الجانررب فرري القرروانين الورررعية الترري لررم تهررتم بالحرردث إ  فرري 

 العصور األخيرة

إن نهاية سن الحدث في كثير من القروانين الوررعية حرددا بسرن خمسرة عشررة سرنة أو ثمانيرة  -2

 .الدةوهو مؤخوذ من الشريعة اإلسالمية الخ، عشر سنة 

إن حقرروق األحررداث وقواعررد ررربط القرربض علرريهم مبينررة ومحفويررة فرري الشررريعة اإلسررالمية  -3

 .والقوانين الورعية

أن التحقيررق مرر  األحررداث لرره قواعررد وررروابط أهمهررا عرردم المسرراس بشررخص الحرردث المررتهم  -4

 .وكرامته وسرية وسرعة التحقيق معه

هم المقصرررود منهرررا التؤديرررب أن القررربض علرررت األحرررداث والتحقيرررق معهرررم ومحررراكمتهم وعقررروبت -5

 فال بد لكل من يباشر هذه اإلجراءاا أن ير  ذلك كله في حسبانه ، واإلصالا والرعاية 

 :أوجه االتفاق بٌن الدراستٌن

 .الدراستان تتفقان في الحديث عن الطفولة وحمايتها جنابياً في الشريعة

 

 :أوجه االختالف بٌن الدراستٌن

تكلم عن الحماية الجنابية الوقابية للطفل في الشريعة والقرانون تختلف دراستي عن تلك بؤنها ت

علررت حقرره أمررا الدراسررة السررابقة فهرري تنصررب علررت  اعتررداءقبررل أن يرتكررب أو ترتكررب رررده أل 
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 .الجرابم في المملكة العربية السعودية ارتكابهماإلجراءاا التي يجب تتخذ رد األحداث عند 

رائم العنةةةف عنةةةد األحةةةداث فةةةً المملكةةةة العربٌةةةة جةةة :بعنةةةوان (هةةةـٗٔٗٔ)دراسةةةة الخرٌةةةف  -ٗ

 .الرٌاض، جامعة ناٌف العربٌة للعلوم األمنٌة رسالة ماجستٌر غٌر منشورة، ، السعودٌة

 :دراسةأهداف ال

 .توجيه ا هتمام إلت خطورة جرابم العنف عند األحداث في المملكة العربية السعودية -1

ألحررداث وخصررابص مررن يرتكبونهررا فرري التعرررف علررت طبيعررة وخصررابص جرررابم العنررف عنررد ا -2

 .المملكة العربية السعودية

الكشف عن العوامرل واألسرباب التري تقرف وراء ارتكراب األحرداث لجررابم تتصرف برالعنف فري  -3

 .المملكة العربية السعودية

الحد من انتشار جرابم العنف عند األحداث في المملكرة العربيرة السرعودية مرن خرالل توصرياا  -4

 .م  هذه الجرابم الدخيلة علت المجتم  السعودل ومقترحاا تتعامل

 :منهج الدراسة المستخدم

ستخدم الباحث منه  المسرح ا جتمراعي الشرامل فري دراسرته الميدانيرة ويسرتخدم هرذا المرنه  ا

جم  وتحليل البياناا ا جتماعية بغرض الحصول علرت معلومراا مرن أعرداد كبيررة مرن المبحروثين 

 اً ويهدف إلت الكشف عن معدل توةي  بعض الخصابص ا جتماعية الذل يكونون مجتمعاً معين

 :نتائج الدراسة

غالبية أفراد العينة يعانون من وجود وقا فرا  لديهم  قبل إيداعهم دار المالحيرة وغالبيرة  -1

 .هإ ء كانوا يقرون الوقا م  أقرانهم من األصدقاء

التلفةيرون مرن مسلسرالا وبررام  الغالبية العيمت من أفرراد العينرة كرانوا يشراهدون بررام   -2

 .ريارية وبرام  المصارعة

حوالي ثلثي أفراد العينة كانوا يشاهدون أفالم الفيديو وغالبيرة هرإ ء يشراهدون تلرك األفرالم  -3

 .م  أقرانهم من األصدقاء وتمثل المغامراا واألفالم البوليسية مادة مفرلة لديهم
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كمرا كران األصردقاء ، حداث خارج بيروتهم كانا قسوة األب هي السبب الغالب في تغيب األ -4

 .بدورهم أحد األسباب األخرى المشجعة علت ذلك

غالبية العينة ينتسبون إلت آباء أميين أو يقرإون ويكتبون ولكن غير مثقفرين برؤمور التعامرل  -5

 .م  أبناءهم

 :أوجه االتفاق بٌن الدراسة السابقة والدراسة الحالٌة

 .و  األحداث من ناحية جنابيةإن كال الدراستين تتكلم عن مور

 :أوجه االختالف بٌن الدراستٌن

أمررا دراسررتي سرروف ، الدراسررة السررابقة تررتكلم عررن العنررف عنررد األحررداث مررن ناحيررة اجتماعيررة 

تتطررق عرن حمايرة األطفرال مررن العنرف أو اإلسراءة والمسراس برؤل مررن حقروق األطفرال  التري كفلهررا 

 .اإلسالم والقوانين الورعية

اسة السابقة أستخدم المسح ا جتماعي علت عينه محدودة وهذا خالف مرا اتخذتره كما أن الدر

 .في دراستي وفق المنه  الذل أشرا إليه سابقاً 



 -19- 

 
 انفصم انثبني                          

 تنشئت انطفىنت وحمىلهى يف              
 انشزيعت اإلسالييت وادلىاثيك اندونيت        

 

 للطفل  تنشئة الصحٌحةال :المبحث األول

 .عوامل اختٌار الزوجة الصالحة وأهداف الزواج المبكر : المطلا األول  -

 .بناء عقٌدة الطفل :  المطلا الثانً  -

 فً الشرٌعة والمواثٌق الدولٌة  الطفلحقوق ا :المبحث الثانً

 .حقوق الطفل قبل الوالدة فً الشرٌعة : المطلا األول  -

 .ل بعد الوالدة فً الشرٌعة حقوق الطف: المطلا الثانً  -

 .حقوق الطفل فً المواثٌق الدولٌة : المطلا الثالث  -
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 انفصم انثبني
 تنشئت انطفىنت وحمىلهى يف انشزيعت اإلسالييت وادلىاثيك اندونيت

 ادلبحث األول
 نهطفمانتنشئت انصحيحت 

اب وعوامرل الشرر األصل في الشريعة اإلسالمية هو تحقيق السالمة وشريو  الخيرر ووأد أسرب

الصرالح في مهدها والعمل الدإوب علت بناء أسس الحياة وصو  إلت تكوين اإلنسان العاقل المإمن 

 .الذل يساهم في بناء مجتم  يسوده األمن والعدل والمساواة

وإذا كان معنت الوقاية والمن  من الجريمة هرو اتخراذ الوسرابل واإلجرراءاا التري تحرول دون 

فررإن ، (ٔ)جراميررة فرري المجتمرر  أو تمنرر  حرردوث الجريمررة ممررن اتصررف برراإلجرام قيررام الشخصررية اإل

سياسة الوقاية والمن  مرن الجريمرة فري التشرري  اإلسرالمي تعرد مجرا ً وسرطاً فري السياسرة الشررعية 

وهو مجال التكامل والتآةر والتعارد بين البناء والتنمية من جهة والحماية والرد  من جهرة أخررى 

والحمايرة والمنر  مرن الجريمرة إحردى ركرابة السياسرة ، الشرامل التري ينشردها اإلسرالم لتحقيق األمرن 

الجنابية في الشريعة التي تعمل علت سد الثغراا وإصالا الخلل وهنرا تلتقري سياسرة البنراء وسياسرة 

  .(ٕ)الحماية لتحقيق الوقاية والمن  المنشود

للطفولررة والمنرر  مررن الوقررو  فرري  والمررنه  اإلسررالمي التكرراملي يحقررق أعلررت درجرراا الحمايررة

ألن الشريعة   تنتير وقو  الجريمة حتت تهب لمحاربتها وإنما تسعت مرن خرالل تشرري  ، الجرابم 

األحكام إلت إيجاد مجتمر  متكامرل تسروده المحبرة ويقروم علرت الرو ء العقردل والطمؤنينرة ويسرلم مرن 

 .امتداداً لجمي  طبقاا المجتم اآلفاا وبواعث اإلجرام بداية بالطفل ومروراً باألسرة و

وقد أثبا الواق  ا جتماعي والواق  العلمي بدراساته الكثيررة األثرر الحاسرم للوراثرة والمحريط 

                                                

 ،الريراض ،اتجاهراا السياسرة الجنابيرة المعاصررة والشرريعة اإلسرالمية،  (هرـٖٕٗٔ) محمد بن المردني ،بوساق (ٔ)

 .ٕٔٔص ، نايف العربية للعلوم األمنية  أكاديمية

 .ٖٔٔص، المصدر السابق (ٕ)
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وانعكاساا الوراثة والمحيط عليه في جمير  جوانبره الجسردية  ،ا جتماعي في تكوين الطفل ونشوبه

كالررذكاء وا رررطراب  ،جررداد و األبنرراءفؤغلررب الصررفاا تنتقررل مررن اآلبرراء واألمهرراا واأل  والنفسررية

 .(ٔ)السلوكي وانفصام الشخصية واألمراض

والمنه  الرذل رسرمه اإلسرالم لحمايرة الطفولرة إذا مرا ترم تنفيرذه بصردق وإخرالص وأمانرة مرن 

رب األسرة ورجال مإهلون تؤهيالً كافياً فإنه يفري إلت تحقيرق مسرتوى مرن األمرن للطفرل لرم يبلغره 

 .هنيام قبله و  بعد

  :وفيما يلي عرض لمنه  الشريعة في حماية الطفولة من الجريمة من خالل المطالب التالية

 

                                                

 .9ٗ:ص، مطبعة ابن حّبان  ، دمشق ، علم النفس العام ( هـ7ٓٗٔ)انطون مصي، ح (ٔ)
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 ادلطهب األول
 عىايم اختيبر انزوخت انصبحلت وأهداف انزواج ادلبكز

 عوامل اختٌار الزوجة : أوالً 

أورررح اإلسررالم فرري تعليماترره  ختيررار الةوجررة الكثيررر مررن العوامررل الترري تكررون شخصررية 

باإلرررافة إلررت الجانررب  ،جررة فقررام بتوررريح دور العامررل الرروراثي الررذل انحرردرا منرره المرررأةالةو

حدثنا عبد هللا بن سعيد حدثنا الحرارث برن  ،ا جتماعي الذل عاشته وانعكاسه علت سلوكها وسيرتها

تخٌةةروا ) قرال رسرول هللا  - :عابشرة قالرا عمرران الجعفررل عرن هشرام برن عررروة عرن أبيره عرن

 (ٔ)) وانكحوا إلٌهم كحوا األكفاءلنطفكم وان

 :حدد لنا صفاا الةوجة الصالحة في األحاديث التالية والنبي  

أال أخبركم بخٌر مةا ٌكنـةـز المةرء؟ المةرأة الصةالحة )  :قال رسول هللا : فعن ابن عمر قال

امه ررري وعن أبي أم. (ٕ) (التً إصا نظر إلٌها سرته، وإصا غاا عنها حفظته، وإصا أمرها أطاعته

ما استفاد المإمن بعد تقةو  هللا عةز وجةل، خٌةراً لةه، مةن زوجةة ): قال رسول هللا : هللا عنه قال

إن أمرها أطاعته، وإن نظر إلٌها سرته، وإن أقسم علٌها أبرته، وإن غاا عنها نصحته : صالحة

 .(ٖ) (فً نفسها وماله

المواسةةةٌة ود، ولةةةلةةةودود الخٌةةةر نسةةةائكم ا ): قرررال رسرررول هللا عرررن أبررري أُذينرررة الصررردفي و

الجنةة مةنهن  ، إصا اتقٌن هللا، وشر نسائكم المتبرجات المتخٌالت، وهن المنافقات ال ٌدخلةالمواتٌ

                                                

براب ، كتراب النكراا ،  دار المإيرد، ، بيرروا ٖسرنن الردار قطنري  ،ط ،( هرـٕٕٗٔ)علي بن عمر ، الدار قطني (ٔ)

 (7ٕٕ/ٖ)،  7ٖٕٖ: حديث رقم ، المهر 

كتاب الةكراة، براب فري حقروق المرال، ،   بي داود سنن أ، ( هـٕٓٗٔ)ن إسحاقسليمان بن األشعث ب،السجستاني(ٕ)

دار السررالم ، الريرراض ،  ٔط، (الكتررب السرتة، موسرروعة الحرديث الشررريف )7ٖٗٔ: ص ،  ٗٙٙٔرقررم  حرديث

 للنشر والتوةي 

،  8٘7ٔنكراا، براب أفررل النسراء، حرديث رقرم ، كتراب ال ماجره ابرنسرنن ،(هرـٕٓٗٔ)محمد بن يةيد، القةويني(ٖ)

 دار السالم للنشر والتوةي ، الرياض ،  ٔط، (الكتب الستة، ة الحديث الشريف موسوع) 88ٕ٘: ص 
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 .(ٔ)(إال مثل الغراا األعصم

فراّن  ،وكان التّدين صفة مالةمة لهرا ،فالمرأة المنحدرة من ساللة صالحة ومن أسرة صالحة 

وتكرون تربيتهرا لططفرال منسرجمة مر  القواعرد التري  ،اً إلرت األمرامسير الحركة التربوية يتقّدم أشواط

فيكون المنه  التربول المتبر  متفقراً عليره مرن قبرل الرةوجين،    ،ورعها اإلسالم في شإون التربية

وتكون الةوجة حريصة علت إنجاا العملية التربوية وتعتبرهرا تكليفراً شررعياً  ،تناقض فيه و  تّراد

التكليررف يجنبهررا عررن أل ممارسررة سررلبية مررإثرة علررت النمررو العرراطفي والنفسرري  هررذا ،قبررل كررل شرريء

 .لططفال

 أسس اختٌار الزوجة الصالحة

 الدٌن: األساس األول

في البداية يجب أن تكون الةوجة صاحبة دين، وذلك ألن الدين يعصم المرأة من الوقو  فري 

أمرا المررأة غيرر . ة عرن كرل مرا يغررب هللاالمخالفاا، ويبعدها عن المحرماا، فالمرأة المتدينة بعيد

الصالحة البعيدة عن هدى دينها، وتعراليم إسرالمها، فرال شرك أنهرا تقر  فري المعاصري بؤيسرر الطررق، 

أو تصون العرض، بل إن الخطر يشتد إذا كران مر  الفسراد جمرال،  ،و  يإمن عليها أن تحفي البيا

راغب الرةواج برؤن ييفرر برذاا  فقد حث النبي  ،لذا يكون العالج قوامه التدين . وم  الجمال مال

لمالهةا ولحسةبها  :تةنكح المةرأة ألربةع):قالالدين وروى أبو هريرة رري هللا عنه أن رسول هللا 

 .(ٕ) (ولجمالها ولدٌنها فاظفر بصات الدٌن تربت ٌداك

ا في ، والسعي للبحث عنهأنه من أجل ذلك أكد اإلسالم علت اختيار ذاا الدين وٌر  الباحث

 .وةمان كل مكان

 

                                                

دار ، بيرروا ،  ٔط ، السرنن الكبررى ، ( هرـ8ٓٗٔ) األمام حافي ابوبكر أحمد برن الحسرين برن علري ، البيهقي  (ٔ)

 (7/8ٕ)،  ٖٔٓٔٔ: حديث رقم ، باب استحباب التةوج بالودود الولود ، كتاب النكاا ، المعرفة 

 88ٕ٘ص ،   8٘8ٔ: تةوي  ذواا الدين، حديث رقم   ، كتاب النكاا، باب أخرجه ابن ماجة في سننه (ٕ)
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 الخلق: األساس الثانً

والحقيقرررة أن هررذا العنصررر مررررتبط ارتباطرراً وثيقررراً  ،يجررب أن  تكررون الةوجرررة صرراحبة خلررق

ألن دينهرا  ،باألساس األول الذل هو الدين، وذلك ألن المتدينة   بد من أن تكون صاحبة خلق رفي 

وثرثررة الكرالم، وعلرت كرل فحسرن الخلرق  وبرذاءة اللسران، وسروء المنطرق ،سيمنعها من فحش القول

وصدق لقمان الحكيم عندما قال لولده يرا ) ،ومنه  حكيم في البحث عن المرأة الصالحة ،أساس قويم

واسررؤله  ،بنرري اتررق المرررأة السرروء فإنهررا تشرريبك قبررل المشرريب، يررا بنرري اسررتعذ برراهلل مررن شرررار النسرراء

  .( ) (ة تلقت السعادة أبد الحياةفؤجهد نفسك في الحصول علت الصالحة الطيب ،خيارهن

رل منهرا بنراء  وٌر  الباحث أنه عندما تكون الةوجة رعيفة الديانة، سريبة الخلرق، فإنره   يإمم

بررل قررد تكررون سرربب عنرراء علررت  ،أسرررة صررالحة، و  يتحقررق بسررببها بيررا سررعيد و  أطفررال صررالحين

ر إلرت الجمرال الحقيقري، والمتمثرل الةوج، ولذا يجب تجنب ا نخدا  بجمال المرأة الياهر، دون ني

 .ين ومكارم األخالق، وطيب المعشرفي الد

 التكافإ بٌن الزوجٌن: األساس الثالث

ومرن األسرس التري فصرل اإلسررالم فيهرا القرول عنرد اختيرار شررريكة الحيراة هرو أن يكرون هنرراك 

التكرافإ برين )م تقارب في السن والثقافة، والنسب، وهذا هو مرا يطلرق عليره فري فقهنرا اإلسرالمي باسر

  .، وذلك لحفي مستوى الحياة الةوجية، وا نسجام بين الةوج وةوجه(الةوجين

 الودود: األساس الرابع

 . وهي التي تتودد إلت ةوجها وتتحبب إليه وتبذل وسعها في مرراته

هي التي تقبل علي ةوجها فتحيطه بالمودة والحب والرعاية وتحررص علرت طاعتره :والودود

  :قرال تعرالت. حقق بهرا الهردف األساسري مرن الرةواج وهرو السركنومرراته ليت       

        [3ٖ-ٖٙ: الواقعة.] 

                                                

دار ، ، بيررروا ٔط ، إحيرراء علرروم الرردين ، ( هررـٖٕٗٔ)أبررو حامررد محمررد بررن محمررد الغةالرري الطوسرري، الغةالرري (ٔ)

 (٘ٗ/ٕ)الكتب العلمية، ، 
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 :وقد وردا أحاديث عديدة تإكد علي ررورة مراعاة هذه الصفة في المرأة

تزوجةوا الةودودا الولةودا فة نً "  :يقرول ن النبري إأن معقل بن يسرار قرال  أبو داودفقد أخرج   .ٔ

 .(ٔ)"مكاثر بكم األمم

نسةاء  قةرٌ  "  :يقرول سرمعا رسرول هللا  :قرال  وأخرج مسلم من حرديث أبري هريررة    .ٕ 

 .(ٕ)"أحناه علً طفل فً صغره وأرعاه علً زوج فً صات ٌده ،خٌر  نساِء ركبن اإلبل

م والعطف عليهم وبرؤنهن يرراعين حرال بالشفقة علت أطفالهن والرأفة به فقد وصفهنم النبي 

أةواجهررن ويرررفقن بهررم ويخففررن الُكلَررف عررنهم فالواحرردة مررنهن تحفرري مررال ةوجهررا وتصررونه باألمانررة 

 .والبعد عن التبذير وإذا افتقر كانا عوناً له وسنداً   عدواً وخصماً 

 .كرهوالمرأة الودود تكون مطيعة لةوجها   تخالفه في نفسها و  مالها بما ي   .ٖ

التً تسره إصا نظةر وتطٌعةه : أيُّ النساِء خٌر؟ قال": رسول هللا  قال عن أبي هريرة و

 .(ٖ)"إصا أمر وال تخالفه فً نفسها وال مالها بما ٌكره

وبذل ما بوسرعها مرن  ،التودُد إلت ةوجها والتحبب إليه والمرأة الودود هي المرأة التي ُيعهُد منها    

عروفرة باعتردال المرةاج وهردوء األعصراب بعيردة عرن ا نحرافراا النفسرية أجل مرراته لذا تكون م

والعصبية تحنو علت ولدها وراعية لحق ةوجها أما إذا لم تكن المررأة كرذلك كثرر نشروةها وترفمعرْا 

علررت ةوجهررا وصررعب قيادتهررا لشراسررة خلقهررا ممررا يفسررد الحيرراة الةوجيررة بررل ويرردمرها بعررد اسررتحالة 

 .روحي للةوج بسببهاتحقق السكن النفسي وال

                                                

 7ٖٗٔص ،  ٕٓ٘ٓحديث رقم ، النهي عن تةوي  لم يلد من النساء أبي داود، كتاب النكاا، باب سنن( ٔ)

صرحابة ، براب مرن فررابل الفررابل كتراب  ،صرحيح مسرلم، ( هرـٕٓٗٔ)مسلم برن الحجراج برن مسرلم، القشيرل (ٕ)

، الريراض ،  ٔط، (الكترب السرتة، موسروعة الحرديث الشرريف ) ٕٔٔٔص ،  8٘ٗٙنساء قريش، حديث رقم 

 .دار السالم للنشر والتوةي  

 رقرمحرديث ، ، كتراب النكراا، براب أل النسراء خيرر النسابي سنن،(هـٕٓٗٔ) بن علي  شعيببن أحمد  ،النسابي (ٖ)

 دار السالم للنشر والتوةي  ، اض الري،  ٔط، (الكتب الستة، حديث الشريف موسوعة ال)97ٕٕص ،  ٖٖٕٖ

 

http://www.yanabi.com/HadithResearch.aspx?ChapterID=2
http://www.yanabi.com/HadithResearch.aspx?ChapterID=41
http://www.yanabi.com/HadithResearch.aspx?ChapterID=41
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 الولود: األساس الخامس

 : والولود تعرف بشيبين

خلو جسدها من األمراض التي تمن  الحمل، ويرج  في هرذا إلرت المتخصصرين مرن األطبراء  :األول

الذين هم أهل الذكر في هرذا الشرؤن، وهرو مرا رأتره بعرض الردول مرن رررورة العررض علرت 

 .حص الطبي قبل الةواج في الفقه اإلسالميوهو ما يسمت بالف، األطباء قبل الةواج

أن ننير في حال أمها وعشيرتها، وأخواتها المتةوجاا، فرإن كرنم مرن الصرنف الولرود فهري : الثانً

ذلك أن للوراثة من األدوار ما   يخفت، ومن أجل ذلرك أمرر  -إذا أراد هللا  -ولود في الغالب 

 . بالبحث عن المرأة الولود الرسول  

 الجمال  :السادساألساس 

ومررن هنررا كرران جررةاء  ،لتحصررل بهررا للررةوج الِعفررة ويررتم إسررعاد الررنفس ،والجمرال بجانررب الرردين

 .المإمنين في الجنة الحور العين وهن غاية الحسن والجمال

 :قال تعالت                       

                      [الدخان :٘ٔ- 

:وفي آية أخرى قال تعالت، [ٗ٘         [اٌٛالعة:

لشار  إلي ُمراعاة أسباب األلفة لكنه أمر معتبر، لذا ندب ا فالجمال وإن لم يكن أساسي [22-23

 .فؤباا النير إلت المخطوبة

ٌ ةةإدم " :أنرره خطررب أمرررآة فقررال النبرري ابررن شررعبة  المغيرررةعررن  أنظةةر إلٌهةةا ف نةةه أحةةر  أن 

أل يإلف بينهما من وقرو  األدمرة علري األدمرة وهري الجلردة الباطنرة والجلردة اليراهرة . ( )"بٌنكما 

 .بتالفوإنما ُذِكر ذلك للمبالغة في ا 

                                                

فرري النيررر إلررت كترراب النكرراا، برراب مررا جرراء ،جذذاِااٌتشِذذزٞ,(٘ذذـ1424)ِحّذذذبذذٓع١غذذٝبذذٓعذذٛس ,اٌتشِذذزٞ(ٔ)

دار ، اض الرير،  ٔط، (الكتب السرتة، موسوعة الحديث الشريف )7٘ٙٔص ،  87ٓٔالمخطوبة، حديث رقم 

 الم للنشر والتوةي الس
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 العفٌفة المحتشمة: األساس السابع

فينبغي أن تكون ممن وق  ا ختيار عليها عفيفة محتشمة ذاا أخرالق فاررلة   ُيعررف عنهرا 

حرذر مرن  سفور أو تبرج بحيث   يحجةها حياإها عن إبراة مفاتن جسدها أمام كل ناير فالنبي 

 .هذا الصنف وبيمن أنهن من أهل النار

المواسةةٌة ود، ولةةخٌةةر نسةةائكم الةةودود ال" :قررال  صرردفي أن رسررول هللا عررن أبرري أذينرره ال

الجنةة مةنهن  ، إصا اتقٌن هللا، وشر نسائكم المتبرجات المتخٌالت، وهن المنافقات ال ٌدخلةالمواتٌ

 .(ٔ)(إال مثل الغراا األعصم

تره ويرى الباحث أن  هذه األسس هي التي  يجب أن يختار اإلنسان علرت أساسرها شرريكة حيا

وهذه التوجيهاا النبوية ما هي إ  ميهرر مرن ميراهر عنايرة اإلسرالم برؤمر النكراا، وتوجيره الرةوج 

 .نحو ما يحقق له حياة هنيبة، وسعادة ةوجية لتكون ثمرتها األبناء الصالحين

  وتكوٌن األسرة  الزواج أهداف :ثانٌاً 

َشر  هللا الةواج، وجعله شعيرة من شعابر دينه الرذل ارترراه لعبراده وحرثهم عليره ورغربهم  

فيرره، وجعررل لهررم األسرروة فرري ذلررك بمررن بعررثهم وأرسررلهم مررن األنبيرراء والمرسررلين صررلواا هللا علرريهم 

يحققه من مصالح وأهداف، تعود علت اإلنسران بخيرر كل ذلك لما فيه من حكم بالغة، وما .. أجمعين

  :يليا وتتمثل أهداف الةواج م .دنياه وآخرته، وعلت البشرية كافة بصالح حالها ومآلها

 تنفٌص أمر هللا سبحانه وتعالى  – ٔ 

العنصر األول الذل ينبغي علت المسلم أن يرعه فري اعتبراره حرين اإلقردام علرت الرةواج، أن 

هررذا ا متثررال لمثررل هررذا التوجيرره ،ر هللا لعبرراده، حررين أمرررهم بالنكرراا، ورغرربهم فيهيمتثررل بررذلك  أمرر

الرباني، فيه طاعة ألمر هللا، وتعبير صرادق عرن العبوديرة الخالصرة لره، كمرا هرو اسرتنان بسرنة سريد 

مةن بةا إلةى ح  " : الذل يقول فيه الحديث الذل رواه عنه أنس بن مالك رري هللا عنره المرسلين 

                                                

،  ٖٔٓٔٔ: حرديث رقررم ، برراب اسرتحباب التررةوج برالودود الولررود ، كترراب النكراا ، أخرجره البيهقري  فرري سرننه  (ٔ)

(7/8ٕ ) 

http://www.rjeem.com/forum/t73336.html
http://www.rjeem.com/forum/t73336.html
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واقترداء بسريرة السرلف الصرالح ررروان  ( ) "الطٌا والنساء وجعلت قرة عٌنً فً الصةالة الدنٌا 

هللا عليهم أجمعين الذين ما عهد عنهم أنهم رغبوا عن الةواج أو ةهدوا فيه، بل كران أحردهم يسرر  

بره والرةواج قربرة يتقررب العبرد بهرا إلرت ربره إذ يملرك   ،2 إليه ما استطا  مخافة أن يلقت ربه عاةبراً 

إصا تزوج العبد فقد استكمل نصف الةدٌن، فٌتةق " :  رسول قال فعن أنس أبن مالك  نصف دينه 

فعررن أبرري ذر : كمررا وإن لرره فرري كررل مبارررعة مرر  ةوجرره أجررراً عنررد ربرره وثوابرراً  ( ) "هللا فٌمةا بقةةً 

ً ٌةا رسةول هللا، أٌةؤت: وفةً بضةع أحةدكم صةدقة، قةالوا"... : قرال رري هللا عنره أن رسرول هللا 

بلةى، : أرأٌتم لو وضعها فً حرام، أكةان علٌةه وزر ؟؟ قةالوا: أحدنا شهوته وٌكون له أجر ؟؟ قال

   .( ) "فكصلك إصا وضعها فً الحالل كان له فٌها أجر : قال

 العفة – ٕ

ذلك أن الةواج وسيلة عييمرة مرن الوسرابل التري تسراعد المسرلم علرت تحقيرق التوجيره اإللهري 

   :صر وحفي الفررج، والمتمثرل فري قولره تعرالتالكريم لعباده بغض الب       

                                 

                          

       [النررور :ٖٓ-ٖٔ] ،   وقررد بررين النبرري  هررذا األثررر العيرريم للررةواج فرري صرريانة

ٌةا معشةر الشةباا، مةن اسةتطام مةنكم "  فعن علقمة بن قيس رري هللا عنه قرال البصر والفرج 

   .( )"فرج الباءة فلٌتزوج، ف نه أغض للبصر وأحفظ لل

 -مرن جانرب الرجرال  -والتفسر،، باعتبراره  ا نحراللإن في غض البصر سالمة للمجتم  من 

                                                

  7ٖٕٓص ، 9ٕٖٖاء، باب حب النساء، حديث رقم ، كتاب عشرة النسأخرجه النسابي في سننه  ( ٔ)
(

,اٌما٘ش ,1ط,أحاد٠جاألحىاَاٌتٍخ١ضاٌحب١ش,(٘ـ1416)أحّذبٓعٍٟبِٓحّذاٌىٕأٟ,اٌعغمالٟٔ(3

 (3/246),ِؤعغةلشطبةٌٍٕشش

كتراب ، دار الفكرر ، بيرروا ، مرقراة المفراتيح شررا مشركاة المصرابيح ، ( هرـٕٕٗٔ)علي بن سرلطان ، القارل ( ٖ)

 (9ٕٗٓ/٘)،  9ٖٙٓحديث رقم ، باب النير علت المخطوبة ، النكاا 

كرل نرو  مرن المعرروف ، حرديث لصدقة يق  علت كتاب الةكاة، باب بيان أن اسم ا في صحيحه ،  مسلم أخرجه( ٗ)

  8ٖ7ص ، 9ٕٖٕ
  7ٖٗ ص، 9ٓ٘ٔ رقم،  باب الصوم لمن خاف علت نفسه العةبة  ، الصوم كتاب، البخارلأخرجه ( ٘)
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 -مرن جانرب النسراء  -أدبراً نفسرياً رفيعراً، وإغالقراً للنافرذة األولرت مرن نوافرذ الفتنرة والغوايرة، كمرا هرو 

من الفتنرة فري صردور ترفّ  وإحجام عن إرسرال النيرراا الجابعرة والسرهام الهاتفرة التري تسرتثير كروا

الرجرال، و شرك أن التسرراهل فري غرض البصررر يرإدل إلرت ا نررة ق وراء الشرهواا، والترردل فرري 

مهاول الرذيلة، وما حفي الفرج سوى الثمرة الطبيعيرة والنتيجرة المنطقيرة المترتبرة عليره، ولرذا كران 

لخطوتين المتواليتين فري عرالم الجم  بينهما في اآلية والحديث باعتبارهما سبباً ونتيجة، أو لكونهما ا

الرمير والواق ، وبديهي أن من تمكنا في نفسه تقوى هللا، و ةمه الشعور بمراقبته فغرض بصرره 

بمنؤى عما حرمه هللا عليه من ترد فري الحررام ووقرو   -بإذن هللا  -عن المحرماا والمفاتن سيكون 

 .في الفاحشة

 استمرار النسل    - ٖ

إلررت آخررر مطافهررا ويكتررب للنسررل البشرررل البقرراء فيعمررر الكررون ويقرروم ومررن هنررا تمتررد الحيرراة 

 :  قرال  : قرال  اإلنسان بدوره في خالفة األرض وهذا مرا يفيرده حرديث أبري أمامرة ررري هللا عنره

و  ريرب أن  ( ) "تزوجوا فة نً مكةاثر بكةم األمةم ٌةوم القٌامةة وال تكونةوا كرهبانٌةة النصةار  " 

الةوج والةوجرة، بهمرا تتشركل البنيرة األساسرية لهرذا  لمجتمر  إ  أن تكراثر  :قوام األسرة في اإلسالم

 .األو د من حولهما وفي يل كنفهما أكمل لهذا الكيان

 الطمؤنٌنة  – ٗ

سكن النفس، وسعادة القلب، وراحة  -في يل صاحبه  -الةواج يجد كل من الةوجين  

ه السّراء والرّراء وينسيه هموم الحياة، الرمير، إذ يؤول إلت من يحنو عليه، ويلوذ بمن يشارك

  : ويمسح عنه ألواءها، قال تعالت                  

                                

 [الروم :ٕٔ] 

 

                                                

 (7/78) ، 8ٖٓٓٔ: رقمديث ح،  باب الرغبة في النكاا ، كتاب النكاا  ، الكبرى السنن في البيهقي أخرجه( ٔ)
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 المحافظة على األنساا - ٘

يرررمن  (األسررة)ذلرك أن اقترران الرجرل برالمرأة ررمن هررذه المإسسرة ا جتماعيرة التري هري 

لطبناء ا نتسراب إلرت آبرابهم ممرا يشرعرهم باعتبرار ذواتهرم واسرتقرارهم ويجعلهرم يحسرون بكررامتهم 

بررا واألرومرة ولرريس ملقراً همررالً يسربح فرري اإلنسرانية، فالولررد فرر  مررن شرجرة معروفررة األصرل والمن

وبذا يرج  كل فر  إلت أصله، فيسرعت ألن يحرافي عليره نقيراً طراهراً، . الفراء   أصل له و  جذر

كي يعتة بره ويفخرر، ولرو  هرذا التنيريم الربراني لجمرو  البشررية، لتحولرا المجتمعراا إلرت أخرالط 

اس كالبهررابم يهيمررون فرري كررل واد، وقررد خلعررا و  النرر.. وأوةا    تعرررف رابطررة و  يرررمها كيرران

 .عنهم أستار العفة والحياء والفريلة

 الوقاٌة من األمراض – ٙ

فعرن عبرد  يقي الةواج المجتم  من األمرراض التري تنتشرر بسربب انتشرار العالقراا المحرمرة،

ن خمةس ٌةا معشةر المهةاجرٌ  ": فقرال أقبرل علينرا رسرول هللا  :هللا بن عمر ررت هللا عنهما قرال

إال ، حتى ٌعلنةوا بهةا ، لم تظهر الفاحشة فً قوم قط : وأعوص باهلل أن تدركوهن ، إصا ابتلٌتم بهن 

فشا فٌهم الطاعون واألوجام التً لم تكةن مضةت فةً أسةالفهم الةصٌن مضةوا ولةم ٌنقصةوا المكٌةال 

، زكةاة أمةوالهم ولةم ٌمنعةوا ، خصوا بالسنٌن وشدة المئونة وجور السلطان علٌهم إال أ  ، والمٌزان 

  ٌ إال ، ولةم ٌنقضةوا عهةد هللا وعهةد رسةوله . مطةروا إال منعوا القطر من السماء ولةوال البهةائم لةم 

، ومةا لةم تحكةم أئمةتهم بكتةاا هللا ، خصوا بعةض مةا فةً أٌةدٌهم سلط هللا علٌهم عدوا من غٌرهم فؤ  

   .(ٔ) " مإال جعل هللا بؤسهم بٌنه، وٌتخٌروا مما أنزل هللا 

ال تةزال أمتةً بخٌةر مةا لةم " : يقرول سرمعا رسرول هللا : قالا ميمونة ةوج النبي وعن 

  .(ٕ) "ٌف  فٌهم ولد الزنا، ف صا فشا بٌنهم ولد الزنا، فٌوشك أن ٌعمهم هللا عز وجل بعقاا 

                                                

  7ٔ8ٕص ،  9ٔٓٗ: كتاب الفتن، باب العقوباا، حديث رقم  ،  في سننه ماجه ابنأخرجه ( ٔ)

، كتراب براقي  دار إحيراء الترراث العربري، بيرروا ، مسند اإلمام احمد ، ( هـٗٔٗٔ)احمد بن محمد ، ابن حنبل (ٕ)

 (ٖٖٖ/ٖ) ، 9ٕٕٓٙ: حديث رقم  باب حديث ميمونة بنا الحارث الهاللي،مسند األنصار، 
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يبنرري  ،أن مررن أهررم مررا يحصررده المسررلم مررن الررةواج هررو أن يررنعم بصررحة جيرردة وٌةةر  الباحةةث

ينجب أطفا ً سليمة خالية من التشوهاا وبذلك تكمن قوة اإلنسران  ،من األمراضجسماً سليماً خالياً 

 .المسلم

  :الغرائزإشبام  – 3

فقد خلق هللا في اإلنسان غريةة جنسية   مفر له من ا ستجابة لها، ألنهرا مرن أقروى الغرابرة 

يقررف حررابالً دون  انترراب اإلنسرران القلررق وا رررطراب، واإلسررالم   -إن لررم تشررب   -وأعنفهررا، وهرري 

تحقيررق هررذه الغريررةة فرري اإلنسرران وغيرهررا مررن الغرابررة والرغبرراا بررل يفررتح لهررا المجررال بمررا يحقررق 

لصرراحبها السررعادة وا طمبنرران عررن طريررق توجيههررا وتحديررد مسررارها وترشرريده، ألن بقرراء العنصررر 

واجهرة هرذه والرةواج هرو الطريرق الطبيعري والسرليم لم.البشرل متوقف علت وجود مثل هذه الغرابرة

مررن  هرردوءهالميررول، وهررو المجررال الحيررول والوسرريلة النييفررة إلروابهررا وإشررباعها بمررا يحقررق للبرردن 

هرذا مرن جهرة، .  ا رطراب، وللنفس سكونها من الصرا ، وللنير والكرف عرن التطلر  إلرت حررام

قروم علرت فإن في اإلنسان ميالً فطرياً إلت أن تكون لره أسررة يتحمرل مسربوليتها وي. ومن جهة أخرى

يشعر بالحاجة إلت من يعيش معه، تحرا سرقف واحرد،  -بطبعه  -رعاية أمرها وإدارة شإونها وهو 

وفي كنف واحد، يشاركه جهاده في هذه الحيراة، كمرا وأن فيره مريالً فطريراً إلرت حرب الخلرود وعشرق 

 .البقاء عن طريق إنجاب ذرية يعيش فيهم بعد موته باسمه وآرابه وأسلوب تربيته

 : قٌق الستر للمرأة والرجلتح -8

  :وهذا الغرض وارح من قوله تعالت               

             [87ٔ: البقرة ]له، كما  فالةوج ستر لةوجته، وهي ستر

ي وروحي وليس من أحد أستر ألحد من الةوجين ستر جسدل ونفس،  يستر اللباس صاحبه

ء منها، أن ينكشف شي عرض صاحبه وماله ونفسه وأسراره المتآلفين، يحرص كل منهما علت

الوقو  في الفاحشة، والتردل في   منهما يحمي إلفه ويدرإه ويقيهإن كالً و فتنهبه األفواه والعيون

 .ب  بسه أذى الهاجرة ويحفيه صر الةمهريركما يقي الثو رذيلة، ويحفي عليه الشرف والسمعةال
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 عاطفتً األمومة واألبوة تلبٌة  – 9

إ  فرري يررل إنجرراب  -فرري الرجررل والمرررأة  -ذلررك أن هرراتين العرراطفتين   تتفجررران وتكررتمالن 

األو د، وا نشغال برعايتهم، حيث تنمو مشاعر العطف والود والمحبة والحنران فري قلرب األبروين، 

بمحبة الولد، والحرص علت وقايته وحفيه وهذه فرابل   تكتمرل إنسرانية إنسران ويتؤج  صدرهما 

 . بدونها

 التدرٌا على تحمل المسإولٌات  - ٓٔ

فالشعور بتبعة الةواج يهيا لإلنسان جو الشعور بالمسبولية وهرو درس عملري يإهلره لتحمرل 

وتتشرعب فروعهرا، وتكثرر مطالبهرا  تبعاا الحياة والقيام بؤعبابها وبمقدار ما تتس  دابرة أسرة المررء

بمقدار ما تتةايد مسبولياته ويتعايم تدربه، ويتس  لديه نطاق التفكير برررورة القيرام بواجبره، الرذل 

أهله هللا له، فيكرد ويسرعت، ويسرتغل ويسرتثمر، وينمري وينرت ، وبرذا يرإدل دوره فري عمرارة األرض 

 .وتقدم الحياة ونف  البشرية

مرن  لمرا يحققره لهرم.. نعمة أنعم هللا بها علت عباده، حين شرعه لهرم ن الةواجأويرى الباحث 

ودرء الفسراد فمرن الخيرر  ا نحراللسعادة الجسد والنفس والرروا، وبمرا يررمنه للمجتمر  مرن وقايرة 

فوتوا علرت أنفسرهم نعمرة السرعادة  -إن فعلوها  -لهم أن يشكروا هذه النعمة، فال يعةفوا عنها، ألنهم 

 . ت مجتمعهم سمة الطهارة والقوة وا ستمراروا طمبنان وعل
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 ادلطهب انثبني

 بنبء عميدة انطفم

وهي تمد الطفل في طفولتره وفري مراحلره المقبلرة برةاد قرول، ومرن أهرم وأبررة وسرابل تربيرة 

 :الطفل علت العقيدة الصحيحة أمور

 تعلٌمه القرآن الكرٌم  -ٔ

أصررل مررن أصررول اإلسررالم فينشرربون علررت تعلرريم الصرربيان القرررآن : " قررال الحررافي السرريوطي

 .(ٔ)"الفطرة ويسبق إلت قلوبهم أنوار الحكمة قبل أن تمكن األهواء منها وسوادها بؤكدار المعصية 

وأنةا ابةن عشةر سةنٌن وقةد  توفً رسول هللا : " وعن ابن عباس ـ رري هللا عنهما ـ قال

هللا ٌرفةع بهةصا الكتةاا أقوامةاً  إن: " قةال أن النبةً  :وعن عمر بن الخطةاا " قرأت المحكم 

  .(ٕ)"وٌضع به آخرٌن

  .(ٖ)"خٌركم من تعلم القرآن وعلمه" : قالعن النبي  وعن عثمان بن عفان 

حفيرا القررآن وأنرا "  :وذكر السيوطي في طبقاا الحفاي قرول اإلمرام الشرافعي ـ رحمره هللا ـ

لردين األيروبي كمرا ذكرر ابرن شرداد وهرذا صرالا ا ،" ابن سب  سنين وحفيا الموطرؤ وأنرا ابرن عشرر

يشررج  طفررالً صررغيراً علررت تررالوة القرررآن، قررد اجترراة عليرره صررغير بررين يرردل أبيرره وهررو يقرررأ القرررآن، 

فاستحسررن قراءترره فقربرره، وجعررل لرره حيرراً مررن خرراص طعامرره، ووقررف عليرره وعلررت أبيرره جررةءاً مررن 

   .(ٗ)مةرعته

                                                

دار الكتررب ، بيررروا ، الحفرراي طبقرراا  ،( هررـٖٓٗٔ)عبرردالرحمن بررن أبرري بكررر جررالل الرردين  السرريوطي، اإلمررام( ٔ)

 .ٖٗ ص ، العلمية

حرديث   ، براب فررل مرن يقروم برالقرآن ويعلمره،فرابل القرآن وما يتعلرق بره كتاب  ،أخرجه مسلم في صحيحه( ٕ)

 8ٓ٘ص  897ٔرقم 

،  8ٕٓ٘، كتاب فرابل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، حديث رقم في صحيحه  البخارل خرجهأ( ٖ)

 9ٓ8ص 

 .ٖ٘ ص،   الحفاي طبقاا ، السيوطي اإلمام( ٗ)
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وتعلريم الصربيان القررآن : " مشراهداته فيقرولأما الرحالة ابن جبير فيسجل فري كتابره الرحلرة عرن     

بهذه البالد المشرقية كلها إنما هو تلقين، ويعلمون الخط في األشرعار وغيرهرا تنةيهراً لكتراب هللا عرة 

تعلريم القررآن للولردان شرعار "  :ويقرول ابرن خلردون ،" وجل عن ابتذال الصبيان له باإلثباا والمحرو

ودرجوا عليه فري جمير  أمصرارهم، لمرا يسربق إلرت القلروب مرن  من شعابر الدين، أخذه به أهل الملة

 .(ٔ)" رسوخ اإليمان وعقابده بسبب آياا القرآن، ومثوبة األحاديث 

 تعوٌده محبة الرسول  -ٕ

وترعرر  فري أحررانه،  وهذا الصرحابي الجليرل أنرس ـ ررري هللا عنره ـ الرذل خردم النبري 

 .إذ بها يحشر معهيفرا فرحاً شديداً بمحبته 

متررت السرراعة؟ فقررال  عررن أنررس رررري هللا عنرره أن رجررالً سررؤل رسررول هللا البخررارل روى 

أنةت مةع "  :ال شًء إال أنةً أحةا هللا ورسةوله، فقةال  :فقال" وما أعددت لها؟ ":رسول هللا 

   .( )"من أحببت 

 ومرن اهتمرام أطفررال الصرحابة ـ ررروان هللا علرريهم ـ أنهررم كرانوا مرن شرردة محبرتهم للنبرري 

: يحفيرون أحاديثرره و  ينسررون مواقفرره معهررم، مرر  صررغر أعمررارهم ويروونهررا لمررن بعرردهم فمررن ذلررك

مجةة مجهةا فةً  مةن النبةً ( أي حفظةت)عقلةت : قةال أخرج البخاري عن محمود بةن الربٌةع 

 .( )وجهً وأنا ابن خمس سنٌن من دلو

سرن برن علري ـ قلرا للح: وأخررج الترمرذل عرن أبري الحروراء السرعدل ربيعرة برن شريبان قرال

دم مةةا ٌرٌبةةك إلةةى مةةا ال " : حفيررا منرره: ؟ قررالمررا حفيررا مررن رسررول هللا  :رررري هللا عنهمررا ـ

 .( )"ٌرٌبك، ف ن الصدق طمؤنٌنة والكصا رٌبة 

                                                

دار ومكتبة ، بيروا ، جبير ابن رحلة، ( م99ٕٔ) األندلسي الكناني جبير بن أحمد بن محمد ،  جبير ابن( ٔ)

 .٘ٙص،  الهالل

  7ٗٙص ،  88ٖٙ، باب مناقب عمر بن الخطاب، حديث رقم فرابل الصحابة ، كتاب  البخارل صحيح( ٕ)

 7ٖص ،  77متت يصح سما  الصغير، حديث رقم  ، كتاب العلم، باب البخارل صحيح( ٖ)

 9ٓ٘ٔص 8ٕٔ٘ رقم ، كتاب صفة القيامة والرقابق والور  ، باب حديث اعقلها وتوكل، حديث الترمذل جام  (ٗ)
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 تعلٌمه االستعانة باهلل تعالى واإلٌمان بالقضاء والقدر -ٖ

ل العقيردة وأمرر فري غايرة ا ستعانة باهلل تعالت واإليمان بالقراء والقدر من أهم وأعيم مساب 

األهمية وررورة ملحة، ويجب أن يعلم أطفالنا هرذه األمرور مرن الصرغر وأن يفهمروا أن مرن يحمرل 

لررواء الرردعوة اإلسررالمية ونشرررها فرري أرجرراء المعمررورة يجررب أن يتحمررل مررن أجلهررا أشررد العنرراء وأن 

ا، فؤصرحاب النبري هبا نتصاراا في أحلرك اليرروف وأسرو يجتاة أصعب العقباا لكي يحقق أرو 

  بإيمانهم بالقراء والقدر وا ستعانة بربهم قد حققوا انتصاراا عييمرة فري معرارك غيرر متكافبرة

بمرا واجههرم و  مبرالين بمرا اعتررض طرريقهم مرن عنراء ومشرقة، مرإمنين  عاببينم  أعدابهم، غير 

وا نفررس إ  وقررد بررؤن مررا أصررابهم لررم يكررن ليخطرربهم، ومررا أخطررؤهم لررم يكررن ليصرريبهم، وبؤنرره لررن تمرر

استوفا رةقهرا وأجلهرا وأن مرا مرن مصريبة فري األرض و  حردث و  خيرر إ  وقرد جرف القلرم فري 

 .سابق علم هللا به

: يومرا فقرال كنرا خلرف النبري : وقد أخرج الترمذل عرن ابرن عبراس ررري هللا عنهمرا قرال

صا سةؤلت فاسةؤل هللا، وإصا حفظ هللا تجده تجاهةك، إاحفظ هللا ٌحفظك، ا: ٌا غالم إنً أعلمك كلمات"

استعنت فاستعن باهلل، واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ٌنفعوك بشًء لم ٌنفعوك إال بشةًء قةد 

كتبه هللا لك وإن اجتمعت على أن ٌضروك بشًء لةم ٌضةروك إال بشةًء قةد كتبةه هللا علٌةك رفعةت 

 .( )"األقالم وجفت الصحف 

  تعلٌمه العبادة -ٗ

عبادة هللا عة وجل، ذاا أثرر فعرال فري تكروين الطفرل، وهري المرإثر علرت مما   شك فيه أن 

ِه َقراَل َقراَل وصحة بناء عقيدته، وتقوية صلته بربه عة وجل،  َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجرده

 ِ مْ "  َرُسوُل هللام اْضةِرب وه  ةْبِع ِسةنٌِنا وا ِة لِسا ةالا ْم بِالصَّ ك  اءا وا أاْبنا ه ْم  م ر  ةنا ٌْ ق ةوا با فارِّ ْشةِر ِسةنٌِنا وا ةا لِعا ها ٌْ لا عا

ا ضا  .( ) ِجِع فًِ اْلما

                                                

 9ٓٗٔص   ٕٙٔ٘ ر  ، باب حديث حنيلة ، حديث رقم قابق والو، كتاب صفة القيامة والر الترمذل جام  (ٔ)

 9ٕ٘ٔص ،  9٘ٗحديث رقم ، يإمر الغالم للصالة باب متت ، كتاب الصالة ،  دسنن أبوداو (ٕ)
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لقري ) وأخرج اإلمام مسلم في صحيحة عن ابن عباس ـ ررري هللا عنهمرا ـ أن رسرول هللا 

: قةالوا" مةن القةوم؟: " فقةال( راكبا بالروحراء مكران يمرر بره الرذاهب إلرت بردر مرن المدينرة المنرورة

: ألهةصا حةج؟ قةال: فرفعت إلٌه امرأة صبٌاً فقالت" رسول هللا : "من أنت؟ قال: المسلمون، فقالوا

أجمر  أبمرة الفتروى  :قرال ابرن الترين"  :قال الحافي ابن حجرر فري فرتح البرارل  ( )"نعم ولك أجر " 

 .( )"علت سقوط الفرض عن الصبي حتت يبلغ إ  أنه إذا ح  به كان له تطوعا عند الجمهور

 السالم تعوٌده سنة  -٘

يعلررم الصرربيان السررالم بطريقررة غيررر مباشرررة وذلررك أن يبررادبهم بالسررالم حتررت  كرران النبرري 

"  :عةن أنةس ـ رضةً هللا عنةه ـ أنةه مةر بصةبٌان فسةلم علةٌهم وقةال وقد أخرج البخارييتعودوه، 

فرري السرالم علررت الصرربيان : قررال ابرن بطررال: " قررال الحررافي ابرن حجررر ( )"ٌفعلةه كةان رسةةول هللا 

 .( ) " يبهم علت آداب الشريعة، وفيه طرا األكابر رداء الكبر، وسلوك التوار  ولين الجانبتدر

 :قال الحافي ابن حجر  :تربٌته وتؤدٌبه -6

استعمال ما يحمد قو  وفعال، وعبره عنه بعررهم باألخرذ بمكرارم األخرالق، وقيرل  :األدب"  

  .( ). " الوقوف م  المستحسناا

ابرن ماجرة  اخررجفقد  :بن علت أبيه، لذلك وجه خطابا لبآباء جميعاً حقاً لال وجعله الرسول 

وأخرج الترمذل عرن  ،( )"أكرموا أوالدكم وأحسنوا أدبهم " : قال عن النبي  أنس بن مالكعن 

مةا نحةل والةد ولةداً مةن نحةل أفضةل مةن : " قال أن رسول هللا  أيوب بن موست عن أبيه عن جده

                                                

 9ٓٓص ، ٖٕٖ٘بي وأجر من ح  به، حديث رقم مسلم ، كتاب الح ، باب صحة ح  الصصحيح (ٔ)

، القاهرة ،  ٔط،شرا صحيح البخارل  البارى فتح  ،( هـ7ٓٗٔ)حجر ابنأحمد بن علي   الحافي،العسقالني ( ٕ)

   (ٕٔٔ/ٔ)، دار الريان للتراث

 87ٓٔص ، 7ٕٗٙ البخارل ، كتاب ا ستبذان، باب التسليم علت الصبيان، حديث رقم  صحيح( ٖ)

 (ٔٔٔ/ٔ)،  البارى فتح  ،العسقالني ( ٗ)

  (ٗٔٗ/9)، ج  السابق المر( ٘)

  9ٕٙٙص ،  7ٖٔٙ، كتاب األدب، باب بر الوالد واإلحسان إلت البناا، حديث رقم  ماجه ابن سنن( ٙ)
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 . ( )أدا حسن

ألن الصغير أسلس قيرادة وأحسرن مواتراة : " ةار القيرواني حول تؤديب الطفل،ويقول ابن الج

  ( )"وقبو 

 : تومن حقوق الطفل تعليمه أدب ا ستبذان وأدب الطعام، يقول هللا تعال   

                         

                 [9٘: النور .] قال ابن عباس ـ رري

: سؤلا ابن عباس،فقلا: ، وروى البخارل في األدب عن عطاء قال"فاإلذن واجب"  :هللا عنهما ـ

ا أنومهما وأنفق عليهما، أختان في حجرل، وأن: نعم، فؤعدا فقلا: استؤذن علت أختي؟ فقال

 : ثم قرأ: نعم، أتحب أن تراهما عريانتين:أستؤذن عليهما؟ قال         

                                   

يجب تعليمهم آداب الكالم، وا ستما ، والمجالسة، وقراء الحاجة، والسير،  كما[.8٘: النور]

وتوقير الكبير، ورحمة الصغير، وحب المساكين، ومساعدة المحتاجين، واحترام العلماء، والبعد 

عن سفاسف األمور، ومساوئ األخالق من اليلم واإليذاء والفحش والبذاءة، والهمة واللمة، 

 . والغيبة والنميمة

 تشجٌعه على طلا العلم -7

 : معلوم أن أول سورة نةلا في القرآن الكريم تحض علت القراءة والتعلم     

       [العلق:ٔ]  ففي هذه اآلية الكريمة أمر للنبي  ولكل فرد من أمته أن

 .يقرأ ويتعلم أل علم يكون له ولغيره نف  في دينه ودنياه

بتعلرريم األطفرال يبردو وارررحاً وجليراً، فرؤولت مراحررل العلرم، تعلرم القررراءة  اهتمرام الرسرول و

قبةل مةن أسةار  بةدر أن ٌعلةم كةل واحةد  أن النبً "  :فيرول ابن سعد والكتابة، وهذا ما فعله 

                                                

 8ٗ8ٔ،  9ٕ٘ٔالترمذل ، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في أدب الولد، حديث رقم  جام ( ٔ)

    .ٖٗٔ ص، مطبعة المنار  ، تونس ، همسياسة الصبيان وتدبير، ( م98ٙٔ) الشي، بن الجةار، القيرواني  (ٕ)
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تعلمروا : " وكران الحسرن برن علري يقرول ، (ٔ)"تابةةمنهم عشةرة صةبٌان مةن الصةحابة القةراءة والك

 .(ٕ)" وا صغار القوم اليوم، تكون كبارهم غداً، فمن لم يحفي منكم فليكتب تعلم

 تجنٌبهم قرناء السوء-8

ممررا يجررب ا هتمررام برره السررعي لتجنيررب األطفررال مررن القرنرراء السرروء فررإنهم يهرردمون مررا يبنيرره  

ل الوالدان في سنواا، والمرء علت دين خليله، وكل قرين بالمقارن يقتردل، ولريس أررر علرت الطفر

مثةل الجلةٌس الصةالح والجلةٌس "  :من جليس السوء بقوله من صاحب السوء، حيث حذر النبي 

أو تجةةد  تشةترٌه المسةك إمةا  صةاحا  ال ٌعةةدمك مةن ،وكٌةر الحةداد المسةك  كمثةل صةاحا السةوء 

 ( )"رٌحا خبٌثة منه تجد  أوك وبثبدنك أو ٌحرق  وكٌر الحداد ،  رٌحه 

فالواجررب علررت العاقررل أن يجتنررب أهررل الريررب، لرربال يكررون "  :اإلمررام الحررافي بررن الحرراتمقررال 

  .( )"مريبا، فكما صحبة األخيار تورث الخير، كذلك صحبة األشرار تورث الشر 

كررد فرري هررذا العصررر الررذل تكثررر فيرره آبررؤداء حقرروق الطفررل وحسررن تربيترره  ولعررل ا هتمررام  

وتغير فطرته وتصده عن إتبرا   ،المغرياا والمفاسد بمصاعبها وأخطارها فتإثر علت سلوك الطفل

المنه  القويم فتفقد األمة بذلك أهم أسس وجودهرا وحررارتها، فيجرب العنايرة بتنشربته وتربيتره علرت 

 .أسس صحيحة وتوجيهه نحو الخير ونهيه عن الشرور

                                          

 

 

                                                

 (ٕٔ/ٕ) ، دار صادر،  بيروا ،  ٔط،  الطبقاا الكبرى ، (م9ٙ8ٔ) بن مني  محمد بن سعد ، ابن سعد (ٔ)

أبرو عبردهللا السرروقي ، : الكفايرة فري علرم الروايرة،  تحقيرق ،( ا.د)بن علي بن ثابرا أبرو بكرر الخطيب ،  أحمد (ٕ)

 .9ٕٕ، ص المكتبة العلمية ،  نة المنورة المديابراهيم حمدل مدني،

 78ٖص ،  ٕٔٓٔ، كتاب البيو ، باب العطارة وبي  المسك، حديث رقم  البخارلصحيح ( ٖ)

جمال : رورة العقالء ونةهة الفرالء، تحقيق(: هـٙٔٗٔ)تي، اإلمام الحافي بن حاتم محمد بن حبان يسالب( ٗ)

 7ٖص،  الشارقة، دار الفتح ،ٔمحمد محمود، ط
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 ثبنيادلبحث ان                                        
 حمىق األطفبل يف انشزيعت وادلىاثيك اندونيت

 :تمهٌد

أن ميرراهر حمايررة حقرروق الطفولررة فرري الشررريعة اإلسررالمية تنبرر  مررن القرررآن الكررريم المصرردر 

األول واألساسرري لطحكرررام الشررررعية فررري اإلسرررالم ثرررم السررنة النبويرررة ومرررن بعررردهما إجمرررا  الفقهررراء 

والترتيررب الةمنرري ، لشخصررية تنييمرراً دقيقرراً مفصررالً وقررد نيررم جميرر  مسررابل األحرروال ا، المجتهرردين 

لمياهر حماية الحقوق الطفولة فري الشرريعة اإلسرالمية يبردأ قبرل تكروين األسررة أل قبرل الرةواج ثرم 

وقرد وردا فري ، تتوالت مياهر الحماية والرعاية منذ و دة الطفل حتت نهاية عهد الطفولة برالبلو  

ميهررراً لحمايررة الطفولررة ورعايتهررا وبالبحررث فرري المصررادر  أكثررر مررن عشرررين الشررريعة اإلسررالمية

ا ثابترة بنصروص القررآن الكرريم واثنري عشرر ثابترة بؤحاديرث باشرة لهذه المياهر نجد خمسرة منهرالم

اسررتنباطاً وتطبيقرراً للقواعررد العامررة الررواردة فرري ، وثمانيررة ورررعها الفقهرراء باجتهررادهم   الرسررول 

 . ( )القرآن الكريم والسنة النبوية

كما حيري الطفرل برعايرة واهتمرام المواثيرق وا تفاقيراا الدوليرة عبرر اإلعالنراا عرن حقروق 

وألهميررة حمايررة هررذه الحقرروق فرري وقايررة فلررذاا األكبرراد مررن الوقررو  فرري بررراثن الجريمررة أو  الطفررل

 :ا عتداء عليهم سؤتكلم عنها في المطالب التالية

                                                

 .9ٕ ص منشؤة المعارف باإلسكندرية ،والقانون اإلسالمية الشريعة في الطفولة حماية، (ا.د) محمد الجواد عبد ،محمد (ٔ)
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 ادلطهب األول

 انشزيعت يف حمىق األطفبل لبم انىالدة

 حقوق الجنٌن 

وجنم الليرل أيلرم، والجنرين الولرد مرا دام  ،أل استتر :من الفعل الثالثي َجَننَ  :الجنٌن فً اللغة

( )في الرحم والجم  أجنه وأجبن
 .( )وكل شيء ُستر عنك فقد جنم عنك  

وبعررده يرردعت  ،ثمرررة الحمررل فرري الرررحم حتررت نهايررة األسرربو  الثررامن :والجنةةٌن عنةةد األطبةةاء

 ( ) .بالحمل

والحّي من مبدأ انقسام الالقحة حترت يبررة  ،النباا األول في الحبة :حٌاءوالجنٌن فً علم األ

 .( )الخارج إلت

 :قال تعالت                         

                                  

                      [النجم:ٖٕ] 

إن الشريعة تعتبر الجنرين كابنراً مسرتقالً يتمتر  برالحقوق اإلنسرانية التري يتمتر  بهرا اآلخررون " 

 .( )"ن أن يإثر في ذلك أنه مستيل بحياة أمه داخل في كينونتها وغير منفصل عنها دو

يرى الباحث أن  اإلسالم جعل للطفل حقوقاً منذ بدء تكوينره فري هرذه المرحلرة وهرو فري بطرن 

أمه، فحافي عليه من ا عتداء، واحرتفي لره بحقره فري الحيراة، فحررم إجهارره إ  لرررورة ـ قررهرا 

لت األم البعد عن المشقة الجسدية والنفسية التي قد ترإثر علرت الجنرين لكري   يتعررض الفقهاء ـ و ع

                                                

 .ٔٙٔ ص، القاهرة ، مكتبة الشروق الدولية ، ٗط، المعجم الوسيط ، (مٕٗٓٓ)إبراهيم وآخرون  ،مصطفت(ٔ)

 .9ٕ/ٖجـ، العرب انلس، مكرم بن محمد الدين جمال الفرل أبي منيور، ابن( ٕ)

 .ٔٙٔ، صالمعجم الوسيط، إبراهيم وآخرون ،مصطفت (ٖ)

دار ، بيروا ، القاموس جواهر من العروس تاج، (م99ٗٔ)الواسطي الحسيني مرترت محمد ، الةبيدل( ٗ)

 (ٖٔٔ/8ٔ)، الفكر

 ٕٙٔص المرج  السابق،( ٘)
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للسقوط، ولذا أسقط الشار  عن الحامل بعض التكاليف الشرعية حال حملها مثرل الصريام إذا خافرا 

 .علت نفسها وولدها

 حق الطفل فً اختٌار أم صالحة له :أوالً 

صررالحة لمررا لهررا مررن دور عيرريم فرري تربيررة األو د قررد دعررا اإلسررالم إلررت اختيررار الةوجررة ال 

وتنشرربتهم، ألن التربيررة أساسرراً تعتمررد علررت اختيررار الةوجررة الصررالحة الررودود، الترري تحسررن سياسررة 

أو دهرا، وتعرررف كيفيرة رعررايتهم وإعردادهم، وتحرررص علررت غررس اإليمرران فري نفوسررهم، وتهررذيب 

قوقره وحقروق عبراده، فالةوجرة بمنةلرة التربرة أخالقهم، وتنشبتهم علت مراقبرة هللا تعرالت، ورعايرة ح

أنبتررا نباترراً حسررناً، فيجررب البحررث عررن الةوجررة الطيبررة  ،الترري تلقررت فيهررا البررذور، فررإن كانررا صررالحة

   :الصررالحة قررال تعررالت                          

                                

 [.ٕٙ:النور]

والشرريعة اإلسرالمية أعطرا أهميرة لررطم لمرا لهرا مرن دور فري حيرراة الطفرل بدايرة مرن متاعررب 

قةال جةاء رجةل إلةى النبةً "أبري هريررة عرن وبعدها مسبولياا تربويرة فالحمل ومعاناة أثناء الور  

  فقال ٌا رسول هللا نبئنً ما حق الناس منً بحسن الصحبة فقال نعم وأبٌك لتنبؤن أمةك قةال ثةم

ا  الغربيرة التري أمرا المجتمعرا،  1"من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمةك قةال ثةم مةن قةال ثةم أبةوك

إ  أنهرا تحولرا فري بعرض ، تدعي بحماية األنسان وبالرغم من أن األمومة مرن أكثرر الغرابرة رقيراً 

لتيهرر تجرارة مرن نرو  ، الدول الغربية إلت سلعة منحطة أستغلها عديمي الرمير للمتاجرة والرربح 

 ،  المنا اإلسالمي ثم تسللا هذه الياهرة إلت ع" تجميد األجنة"و " تؤجير األرحام "جديد 

 القانونيررةبالقرردر الررالةم مررن الناحيررة الشرررعية و وهررذه اليرراهرة جررديرة أن أتكلررم عنهررا مرروجةاً 

  : حسب اآلتي 

 

                                                

,2746,حذ٠جسلُ,١ا ٚاٌتبز٠شعٕذاٌّٛتبابإٌٟٙعٓاإلِغانفٟاٌح,وتاباٌٛطا٠ا,عٕٓأبِٛاجة(1)

 2639ص

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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 ( األم البدٌلة) تؤجٌر األرحام  -أ

يرراهرة اسررتبجار األرحررام فرري الرردول انتشررار واألم البديلررة وسرريلة مرفورررة إلنجرراب األطفررال        

ام رحم امرأة أخرى لحمل لقيحرة مكونرة مرن نطفرة رجرل وبويررة امررأة وغالبرا الغربية وهو استخد

ما يكونان ةوجرين وتحمرل الجنرين وتررعه وبعرد ذلرك يترولت الةوجران رعايرة المولرود ويكرون ولردا 

 .(ٔ)قانونيا لهما

فقد أتفق العلماء المعاصرون في حكم إجارة األرحام علرت عردم جرواة إجرارة األرحرام مطلقرا 

بررين أن تكررون صرراحبة الرررحم البررديل ةوجررة أخرررى للرجررل صرراحب الحيرروان المنررول أم فررال فرررق 

حيرث صردر قررار مجمر  البحروث اإلسرالمية  ،وذهب إلت هذا القول جماهير العلمراء المعاصررين. 

 ، وقرار مجلس المجم  الفقهي اإلسالمي بعدم الجواة( )بمصر
( ) 

 :بعدة أدلة منها واستدلوا

 : -قول هللا تعالت-ٔ                       

                              

 [7-٘: المإمنون]

ونقرل البويررة  ،أمر بحفي الفروج إ  علت األةواج وملك اليمين- تعالت-أن هللا :وجه الد لة

 ٓ( )الملقحة إلت امرأة أخرى من متعلقاا الجما  فكؤنه اتصل بغير ةوجته

يمكن أن يرد عليه بؤن هللا أثنت علت المإمنين بحفي فروجهم من الةنا الذل يكرون  :المناقشة

 . يسمت ةنافيه مباشرة للمرأة األجنبية، واستبجار الرحم  

   -تعررررررالت-قررررررول هللا  -ٕ                    

                                                

 (ٕٖ٘/ٙٔ)، السعودية ،  العربية الموسوعة أعمال مإسسة، ( م99ٙٔ) العالمية العربية الموسوعة( ٔ)

 .مٕٔٓٓ/مارس/9ٕ بتاري، المنعقدة بجلسته( ٔ) رقم قرار( ٕ)

/ 8ٕ السربا يروم مرن الفتررة فري، المكرمرة مكرة يفر اإلسرالمي العالم رابطة مقر في المنعقدة، الثامنة دورته في( ٖ)

 .هـ٘ٓٗٔ/ األولت جمادى/7 ا ثنين يوم إلت هـ٘ٓٗٔ/ اآلخر ربي 

دار الفكررر : اإلسرركندرية ، الفقهرراء وآراء األطبرراء أقرروال بررين الصررناعي التلقرريح( :مٕٙٓٓ) محمررد أحمررد،  لطفرري (ٗ)

 .ٕٗٗ ص، الجامعي 
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 [7ٕ: النحل.] 

قد بين أنه جعل الةوجة من جنس الةوج ثم أوررح أن الولرد -سبحانه -أن هللا  :جه الداللةوو

إنما يكون من الرةوج والةوجرة،فنص القررآن يبرين أن الولرد يكرون مرن ةوجرة شراركا فري إعرداده، 

 .( )وصاحبة الرحم المستؤجرة ليسا كذلك

 : ( )أن استبجار األرحام يترتب عليه مفاسد كثيرة منهاكما     

قد يإدل إلت اختالط األنساب إذا كانا المستؤجرة متةوجة، وإن لرم تكرن متةوجرة فلرن تسرلم مرن  -أ

 .ا تهام وسوء الين بها

أنه يفسد معنت األمومة الحقيقيرة التري فطرهرا هللا عليهرا، إذ غايرة مرا هنالرك إقررار بويررة بردون -ب

  .ذى بغذابها حتت غدا برعة منهابينما التي حملتها عانا آ م الحمل وتغ ،عناء و  مشقة

فررتح هررذا البرراب يررإدل إلررت أن تسررلكه كررل امرررأة ثريررة أرادا أن تحررافي علررت صررحتها ورشرراقة  - ج

بررل قررد تنجررب فرري السررنة عرردداً كبيررراً مررن األو د ويتحررول اإلنجرراب بهررذه الطريقررة إلررت  ،برردنها

   .مفاخرة ومتاجرة

 .( )س محالً للبي  و  للهبة و  لإلجارة ونحو ذلكعدم قابلية الرحم للبذل واإلباحة فهو لي - د

 تجمٌد األجنة  -ا 

أن الثررورة البيولوجيررة الترري نشررطا هررذه األيررام سرراعدا فرري إيجرراد بنوكررا لتخررةين الحيوانرراا 

المنويررة والبويررراا بغرررض معالجررة حررا ا العقررم أو حفيهررا ألغررراض أخرررى فرري البحررث العلمرري 

                                                

 .ٕٗٗص المرج  السابق، :  انير( ٔ)

 ٔ٘ٔ – ٓ٘ٔص ،  ٔد عررد،  اإلسررالمي المررإتمر منيمرة، ( هررـٙٓٗٔ) الرردولي اإلسررالمي الفقره مجمرر  ةمجلرر :انيرر (ٕ)

الفقره اإلسرالمي دراسرة مقارنرة فري ، بنروك النطرف واألجنرة  ، ( مٕٔٓٓ)عطاء عبدالعاطي السباطي، : وانير

 .ٕٕٙ - ٕٗٙ ص .النهرة العربيةدار ، القاهرة ،  والقانون الورعي 

-ٕٕٔص ، النهرة العربية ، القاهرة ،  واإلباحة الحير بين األرحام إجارة عقد، ( مٕٓٓٓ)حسني ، حمد م (ٖ)

ٕٕٕ. 
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علميرة فرري الهندسرة الوراثيررة أدا إلررت اكتشراف التالعررب فرري وقررد صراحب ذلررك ثررورة ، والدراسراا 

نتاج الجسد البشررل مرن حيوانراا منويرة أو بويرراا وحفيهرا فري بنروك خاصرة انتشررا فري دول 

بل صاروا يجمردون البويرراا، ويجمردون الحيوانراا المنويرة، ويبيعونهرا لمرن  .( )أوروبا وأمريكا

قونها بؤن هذه البويررة، أو ذ ،  لرك الحيروان المنرول مرن أشرخاص مميرةين أو نحرو ذلركيريد، ويسوه

" semen bank"بنوك تعرف عالميا باسرم بنروك الحيوانراا المنويرة أو بنروك النطفرة  عن طريق

وتقوم هذه البنوك بالحصول علت نطفة الرجل وبويرة األنثرت وتحرافي عليهرا عرن طريرق تجميردها 

 .ل  بطرق كيميابية بكل حرص ودقةوتخةينها بطرق علمية وعندما تطلب لالستخدام تعا

أما بنوك األجنة فتقروم بحفري بويرراا ملقحرة فري حالرة تجمرد ويرتم حفيهرا واسرتخدامها عنرد 

بشرراء منري  األطبراءم فري أمريكرا حيرث تعهرد 98ٓٔوتم إنشراء أول بنرك فري العرالم عرام . ( )طلبها

 .( )العباقرة ثم بيعه لمن تريد أن تنجب طفالً عبقرياً 

  :ٌه ف ن الحكم الشرعً هو كما ٌلًوبناء عل

إن لجوء األةواج إلت التخصيب خارج الرحم كمعالجة مَررية لورعهما من حيث عدم الحمرل  -ٔ

: أمر بالتداول، فعن أسامة بن شرريك قرال بالطريق الطبيعي، هو جابة ألنه دواء، والرسول 

ةلَّ » قال رسول هللا  جا ةزَّ وا ا عا ْوا فاة ِنَّ هللاَّ اوا ةدا اِحةدح تا اءح وا ةرا دا ٌْ اًء غا وا ةعا لاةه  دا ضا اًء إاِلَّ وا ةْع دا ٌاضا لاةْم 

م   را  .الشيخوخةأل إ   ( )«اْلها

 :ولكن بشرطين

أن يكررون التخصرريب فرري األنبرروب مررن مرراء الرجررل والمرررأة المتررةوجين بعقررد صررحيح، فعررن  :األول

                                                

 ، اإلسركندرية ، الحماية الجنابية للجنين فري يرل التقنيراا المسرتحدثة ، (مٕ٘ٓٓ)أميرة عدلي أمير عيست خالد،  (ٔ)

 . 88ص، دار الفكر الجامعي 

 87 ص، مايو 8ٖٔ العدد  ، الكويا،العربي مجلة،  المجمدة األجنة عن مقال (م98ٕٔ) هشام عامر ،جعفر (ٕ)

 .بعدها وما

 .88  ص،الحماية الجنابية للجنين في يل التقنياا المستحدثة ،أميرة عدلي أمير عيست خالد، (ٖ)

 7ٓ٘ٔ ص،  8ٖ٘٘ رقم، يتداوى الرجل باب،   الطب كتاب،  داوود أبي سنن( ٗ)
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ٌ إْ »:قال رويف  ابن ثابا األنصارل أن الرسول  ِحلُّ اِلْمِرئح  ٌا ةْوِم اْآِخةِر أاْن الا  ٌا اْل ِ وا ِمن  بِاهللَّ

ِرهِ  ٌْ ْرما غا ه  زا اءا ًا ما ْسقِ  . فال يجوة أن تخصب بويرة أل امرأة، إ  من ماء الةوج. ( )«ٌا

أن يتم ذلك، أل التخصيب في األنبوب ونقلره إلرت رحرم المررأة فري حيراة الرةوج، ولريس بعرد  :الثانً

رون مانعاً في نقل البويرة المخصبة المجمدة لررحم وفاته كما يتم في الغرب، حيث إنهم   ي

سررواء أكرران ةوجهررا حيرراً أم ميترراً وهررذا   يحررل فرري اإلسررالم،  ،( )األم فرري الوقررا الررذل تريررد 

وذلك ألن حمل المرأة برال ةوج حري منرذ بردء الحمرل، حررام، وعليره عقوبرة، فرإن مرن بيهنراا 

  .الةنا الحمل دون ةوج

لرررحم ومررن ثررم نقلرره إلررت رحررم األم، بررؤن يكررون مررن الررةوج وهكررذا فررإن اإلخصرراب خررارج ا

جرررابة بالشرررروط " طفرررل األنابيرررب"وفررري حيررراة الرررةوج، فهرررذا جرررابة، أل أن مرررا يسرررمت  ،للةوجرررة

 . ( )المذكورة

الةابرردة، انتيرراراً لمعرفررة نجرراا " أو البويررراا المخصرربة"أمررا تجميررد البويرررة المخصرربة  -ٕ

ويرة المخصبة المجمدة ثم أعادوا ةرعها فري رحرم األم، التجربة األولت، فإذا فشلا أخذوا الب

 . وهكذا... فإذا فشلا أخذوا األخرى

، لررو كانرا هرري يقينراً مررن األم ولررم "األجنررة المجمردة"فرإن هررذه البويرراا المخصرربة المجمردة 

ولكررن مررا تناقلترره األنبرراء عررن  .تخررتلط بغيرهررا، لجرراة إعررادة ةرعهررا فرري األم بالشرررطين المررذكورين

ط األجنرة المجمردة يجعرل تجميرد األجنرة وإعادتهرا لرطم عنرد فشرل التجربرة األولرت، يجعرل هرذه اختال

 :( )العملية   تجوة لما يلي

إن ا هتمام عرادة يكرون فري البويررة المخصربة األولرت التري يرنجح تخصريبها فري األنبروب، ثرم  -1

                                                

 8ٖٔٔص ،  8ٕ٘ٔ رقمحديث ، باب وطؤ السبايا  ، النكاا ابكتا ، داوود أبي سنن( ٔ)

 .99ٗٔ/ ٗ٘ٙ  الفرنسي القانون من 7ٖٙ المادة( ٕ)

جامعة ، الرياض ،  ٔط،  اإلسالمية الشريعة في، الجنين جنس تحديد حكم ،( هـٕٙٗٔ)الميمان هللا عبد ناصر(ٖ)

 ٙٙٗ،  ٖج ، الملك سعود 

  7ٙٗ،  المرج  السابق( ٗ)
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 . إعادة ةراعتها في الرحم، ويستمر بها ا هتمام والمتابعة لها

مررد،   تتراب  باهتمررام و  يلتفرا إليهررا إ  بعررد إن ال -2 بويرراا المخصرربة األخررى الةابرردة التري ُتجم

فشررل األولررت، وهرري كمررا قلنررا   تفشررل فرروراً بررل تحترراج إلررت وقررا يقصررر أو يطررول للتؤكررد مررن 

 .الفشل، وخالل هذا الفترة تكون هذه البويرة المخصبة الةابدة أو الةابداا في التجميد

المجمدة، تجعل اختالط األنساب أمراً وارداً عن طريرق " البويراا المخصبة"جنة اختالط األ  -3

 .اختالط تجميد األجنة

تتطلررب إتررالف األجنررة المجمرردة الةابرردة، غيررر أن هررذا  ،إن التجربررة األولررت فرري حالررة نجاحهررا  -4

رة اإلتالف يبقت غير مإكد، وعدم إتالفره يبقرت مينونراً، وبخاصرة واألنبراء كرذلك تررد عرن تجرا

 . األجنة المجمدة

، وغلبررة اليررن فرري القاعرردة تكفرري، وألن "الوسرريلة إلررت الحرررام حرررام"وألن القاعرردة الشرررعية 

اختالط األجنة المجمدة، سواء أكان بطريق الخطؤ أم بالتعمد للغررض التجرارل، يرإدل إلرت اخرتالط 

فرإن هرذه الوسريلة،  األنساب وهو حرام، حيث إن اإلسالم قد أوجب حفي األنساب وصيانتها، وعليره

أل تجميد األجنة الةابدة هو حرام، ويجب إتالف البويراا المخصبة الةابدة عن تلرك التري أعيردا 

للرررحم أول مرررة أل إتررالف البويررراا المخصرربة األخرررى فرري الحررال دون تجميرردها احتياطرراً لفشررل 

بويررة مخصربة جديردة بل إذا فشلا األولت، فإن الةوجة تعال  مرة أخرى إليجاد ، التجربة األولت

كما حدث في الحالة األولت، واإلرهاق النات  للمرأة لريس سربباً لتجميرد األجنرة التري ترإدل  خرتالط 

 . ( )األنساب وبالتالي الحرام

 :حقوق حٌاة الجنٌن وسالمته :ثانٌاً 

اآلبراء إلرت اتخراذ الوسرابل التري تكرون بهرا حمايرة الطفرل وصريانته مرن نةعراا  الشرريعة اوجه (1

 يطان عند وصفه في الرحم وذلك بالدعاء عند الجما  رجاء الولد الصالحالش
( ). 

                                                

 87ٗص ، لمرج  السابق ا( ٔ)

  ٖٓ صبيروا، دار المعرفة، ،  ،ٗط ، تربية األبناء والبناا في روء القرآن والسنة،(مٕٔٓٓ -هـٕٕٗٔ) خالد عبد الرحمن، العك  (ٕ)
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أمةا لةو أنَّ أحةدهم ٌقةول حةٌن ٌةؤتً أهلةه باسةم هللا، اللهةم ) قال النبي  :عن ابن عباس قال

ثم قدر بٌنهما فً صلك أو قضً ولد لةم ٌضةره شةٌطان  ،جنبنً الشٌطان وجنا الشٌطان ما رزقتنا

   .( ) (أبدا

 .احة الفطر في رمران للحامل إن خافا علت جنينهاإب (ٕ

اإلسالم يدعو المرأة الحامل أن تؤكل الطعام الطيب المفيد للجنين حيث تحتول الوجباا الغذابيرة  (ٖ

والحديرد المهرم للردم والفيتامينراا وغيرر  ،علت نسبة كبيرة من الكالسيوم لبنراء العيرام واألسرنان

وأيرراً مرن األشرياء المهمرة للمررأة عردم ا نفعررال ،م والجنينذلرك مرن الطعرام المفيرد المغرذل لرط

حيث إنه حين ا نفعرال يفررة هرمرون األدرينرالين مرن الغردة الدرقيرة إلرت دم األم ثرم يصرل الردم 

 .إلت الجنين وبالتالي يإدل ذلك إلت تؤثر الجنين فيخرج في المستقبل أكثر انفعا ً بسبب ذلك

–فمررثالً عنررد تقرررب األم هلل  ،ية والصررحية تررإثر علررت الجنررينوبالتررالي فررؤن حالررة األم النفسرر

 .فإن الجنين يشعر بالطمؤنينة كؤمه ،بالطاعاا كالصالة وقراءة القرآن –سبحانه وتعالت 

وإذا فعلررا ذلررك عمررداً أثمررا وكرران عليهررا  ،تحررريم اإلجهرراض   يصررح للمرررأة أن تسررقط جنينهررا(ٗ

و  يجرروة تنرراول األدويررة الترري تشرركل خطررراً علررت  ( )"الكَفررارة والُغررّرة وهرري ُعشررر ديررة األم 

ممررا يررإدل إلررت إسررقاطه أو  ،الجنررين أو التعرررض المباشررر لطشررعة فرري فترررة معينررة مررن الحمررل

 .تشوهه

تؤجيل إقامة الحد علت المرأة الحامل حتت تر  حملها وذلك حرمة للجنين وإبقراء علرت حياتره ( " ٘

ال فةاصهبً  أمةا) ءته وقالا له أنهرا ةنرا وأنهرا حامرلللغامدية عندما جا قال رسول هللا حيث 

 . ( ) (حتى تلدي

 –وعرن أبري هريررة   ( )علرت الجنرينيعتردل  مرن ملةمرة علرت عقوباا بدنية وماليرة  الشر ورتب 

                                                

  9ٖٓص ،  ٘ٙٔ٘صحيح البخارل ، كتاب النكاا ، باب ما يقول الرجل إذا أتت أهله ، حديث رقم ( ٔ)

 (7/8ٖ)، دار الحديث ، القاهرة ،   ٔط، نيل األوطار ، ( هـٖٔٗٔ) محمد بن علي، شوكاني ال( ٕ)

 978ص ،  ٕٖٗٗ رقم حديث  بالةنا، نفسه علت اعترف من باب، الحدود كتاب،  مسلم صحيح( ٖ)

 .7ٗٔ ص ، المكتبة العصرية ، بيروا ، ٔط  النبوية التربية ومنه  اإلسالمية الشريعة في الطفل ، (مـ997ٔ)جبار، سهام مهدل( ٗ)



 -48- 

فقضةى فٌةه  ،فطرحةت جنٌنهةا ،حةداهما األخةر إرمةت  ،أن امرأتٌن من هةصٌل -رري هللا عنه

ة :بغرة النبً     .( )عبد أو أاما

"مفخرة من مفاخر هذا الدين  ،وهذا ا هتمام كله بالجنين قبل أن يولد" 
( )

    

  :الحفاظ على الحق المالً للجنٌن:ثالثاً 

وكان من مياهر رعاية اإلسالم لحقوق الطفل قبرل و دتره الحفراي علرت حقوقره الماليرة وهرو 

للجنين ـ لرو فررض نةولره حيراًّ ـ ما يةال جنيناً في بطن أمه، فلقد أوقف اإلسالم التركاا التي يكون 

، وهرذا مورر  فخرر نصيب فيها، وذلك خشية تقسيم التركة بين الورثة األحياء وريا  نصريبه فيهرا

  .لإلسالم، فبعض التشريعاا األمريكية لم تعترف للجنين باألهلية القانونية إ  منذ سنواا قليلة

ول حرق الجنرين فري التركرة إليره وقد ذكر الفقهاء صوراً لذلك تبين حرص اإلسالم علرت وصر

 : كامالً، وإليك باختصار بعرها

إذا كان معه وارث آخر، وكان نصيبه في التركة يختلف باختالف جنسه ففي هرذه الحالرة يقردر لره  -

التقديران، ويوقف له النصيب األكبر، وبعرد الرو دة وتبرين جنسره يؤخرذ الحصرة التري يسرتحقها، 

 . ر أخذه ووة  الباقي علت الورثةفإذا كان يستحق النصيب األصغ

وإذا كان معه وارث آخر وكان نصريبه مرن التركرة   يختلرف براختالف جنسره ذكرراً كران أو أنثرت  -

  . ( )فإن التركة تقسم ويترك له مقدار نصيبه حتت يولد حّياً ويستحق الميراث

 

 

                                                

 الخطؤ قتل في الدية ووجوب الجنين، دية باب والدياا، والقصاص والمحاربين القسامة كتاب،   مسلم صحيح( ٔ)

 97٘ص ،  89ٖٗ رقم حديث، الجاني عاقلة علت العمد وشبه

 ٖٗ ص، والسنة القرآن روء في والبناا األبناء تربية، (مٕٔٓٓ)  الرحمن عبد خالد، العك( ٕ)

 ص ،مكتبة دار المحبة، دمشق  ،( ط.د) اإلسالمية، الشريعة في المواريث،  (م97ٓٔ)بشير حمدم ،  المفشي( ٖ)

ٔ8٘. 



 -49- 

قة مر  مرا نرّص عليره وقد اتفرق مرا جراء فري ا تفاقيرة الدوليرة لحقروق الطفرل فري الحقروق السراب

علررت حقرروق مررن رررمنها حررق الطفررل فرري ( ٕٔ)إلررت ( ٙ)الشررر  الشررريف حيررث مررواد ا تفاقيررة مررن 

الحيرراة، وحقرره فرري البقرراء، وإن ةاد مررا فرري التشررري  اإلسررالمي بإثبرراا بعررض الحقرروق للجنررين كحقرره 

 ( ) المالي والنفسي

                                                

  اإلسالم وجهة من الطفل حقوق ، صالح محمد،  العال أبو: انير(ٔ)
http://www.isesco.org.ma/arabe/publications/tifl/p18.php   هـٕٖٗٔ/ٗ/ٕٕتاري، اإلسترجا  

http://www.isesco.org.ma/arabe/publications/tifl/p18.php


 -54- 

 ادلطهب انثبني

 يف انشزيعت حمىق األطفبل يب بعد انىالدة

 حق استحباا البشارة بالمولود (ٔ

وذلرك ببشرارته وإدخرال  ،مسرة أخيه المسرلم إذا ولرد لره مولرود إلتيستحب للمسلم أن يبادر " 

حبررة واأللفررة بررين ونشررر ألجنحررة الم ،وتمتررين للررروابط ،وفرري ذلررك تقويررة لطواصررر ،السرررور عليرره

  .  ( )"العوابل المسلمة

ل المإمنٌن فً توادهم وتراحمهم وتعةاطفهم مثةل مث) عن النعمان بن بشير قال رسول هللا

والقررآن الكرريم ذكرر    ( )(اصا اشتكى منه عضو تداعى لةه سةائر الجسةد بالسةهر والحمةى ،الجسد

  :البشارة بالولد في مواطن عردة قرال تعرالت                     

                            

   

 ،أن رجررالً جرراء إليرره :وروينررا عررن الحسررن البصرررل ،وقررال أبررو بكررر بررن المنررذر فرري األوسررط

ك فارس هرو أم حمرار ؟ ما يدري :فقال له يهنبك الفارس فقال له الحسن ،وعنده رجل قد ولد له غالم

   ( )"وبلغ أشده ورةقا بره ،شكرا الواهب ،بورك في الموهوب :فكيف تقول ؟ قال :قال

ويحث الباحث أن تكون  البشارة والتهنبة تكون للذكر مثل األنثت دون تفرقة وإشعار األسررة 

 .أنه جاءها ريف عةية وأنم أمامها مسإولية كبيرة في تربيته

 

                                                

 .7 ص .،دار السالم، القاهرة ،  ٖط، تربية األو د في اإلسالم (ـم99ٙٔ)عبد هللا ناصح علوان،  (ٔ)

 ،8ٙ٘ٙم رق حديث،  وتعاردهم وتعاطفهم المإمنين تراحم باب، واآلداب والصلة البر كتاب،صحيح مسلم ( ٕ)

 ٖٓٔٔص 

تحفة المودود بؤحكام  المولود،  (هـٕٓٗٔ)شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الةرعي، يم الجوةية ابن ق(ٖ)

 8ٕ ص،  نتحقيق كمال علي الجمل، مصر، مكتبة اإليما
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  :لجنٌن من الناحٌة الفقهٌةحكم اختٌار جنس ا

اللحية األولت  لتقاء الحيوان  أثبتا الدراساا العلمية الحديثة أن جنس الجنين يتحدد منذ

 قال هللا تعالت .الشرعية المنول بالبيرة، كما دلا علت ذلك النصوص      

                [النجم :ٗ٘- ٗٙ]، وقال تعالت   

                        

                [9ٖ -ٖٙ: القيامة] . 

جنس الجنين من المسرابل المسرتجدة التري لرم يررد فيهرا  إن من نافلة القول أن مورو  اختيار

ولررم يتعرررض لهررا الفقهرراء القرردامت، وهرري مررن المسررابل  نررص شرررعي صررريح بررالجواة و  بررالمن ،

أكثر من أصرل وتالمرس أمروراً متعرددة، فهري تتعلرق بالعقيردة مرن  الحساسة والمتشعبة التي يتناةعها

من جوانب أخرى، تهمُّ الفرد من ناحية، وتإثر علت المجتم  مرن نرواحي  ب، وتتعلق بالشريعةجوان

 ثرم إن طرقهرا وأسراليبها ليسرا جميعهرا فري أحكامهرا  .تترؤرجح فيهرا المصرالح والمفاسرد أخررى، و

الطررق  وهري -الشرعية سواء؛ فمنها الطرق التي   يترتب عليها أل محيور شرعي في حده ذاتها 

يترؤتت إ  بارتكراب  ومنهرا مرا  -بيعية، مثل توقيا وقا الجما ، وتنييم الغذاء، ومرا شرابه ذلرك الط

األنسرراب، وذلررك فرري الطرررق  ، أو ُيخرراف أن يررإدل إلررت خلررط-مررثالً -أمرر محرررم ككشررف العرروراا 

  .( )المعملية، التي تجرى في مراكة طبية

   :الحكم

تغييرر جرنس الجنرين علرت أسراس أن فرتح مثرل لقد تصدى الكثير من العلماء إلت رفرض فكررة 

ذلرك أنره إذا ترم السرماا برإجراء هرذه الفكررة علرت نطراق ، هذا الباب سريكون رررره أكبرر مرن نفعره 

فردل فؤنه من ناحية أخررى قرد تنتشرر هرذه العمليرة وانتشرارها يرإدل إلرت مفسردة كبيررة فري اخرتالل 

ل إلررت اسررتحالة أو صررعوبة الررةواج إذا وهررذا يررإد، التعررادل الكرروني وإلررت طغيرران جررنس علررت آخررر 

                                                

 ( 8٘ٗ/ٖ)،  اإلسالمية الشريعة في، الجنين جنس تحديد حكم ،( هـٕٙٗٔ)الميمان هللا عبد ناصر( ٔ)
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 .( )وقد يإدل إلت انتشار الفاحشة بؤنواعها إذا طغا األنوثة، طغا الذكورة 

وعلت هذا فان التحكم في اختيار الجنس وتغيير الصفاا بحجة تحسين الخليقة أمرر مرفروض 

 .( )كمها ويجب تجريم التعامل م  الجيناا في تغيير الصفاا أو تحسين السال ا وما في ح

كما أكدا علت ذلك اللجنة التحريرية للمإتمر الدولي الراب  عشر لقانون العقوباا المنعقردة 

، حيررث أكرردا علررت ررررورة تجررريم خلررط الخاليررا اإلنسررانية بالحيوانيررة ، م 987ٔفرري ألمانيررا عررام 

وأكرردا علررت رفررض اإلجررراءاا الترري تهرردف إلررت تغييررر الصررفاا أو الخصررابص وتغييررر المالمررح 

 .( )التحكم في السال ا وغير ذلك من األساليب المشابهة والتي   تهدف إلت حماية الجنينو

وقد أوصت مإتمر أبحاث التكاثر في العالم اإلسالمي بؤنه   يسرمح برإجراءاا بحروث تهردف 

 .( )إلت تغيير الصفاا الوراثية للخاليا الملقحة أو اختيار جنس المولود ألن ذلك تغيير لخلق هللا

وقد صدرا فتوى دار اإلفتاء المصرية إن من يفعل ذلك يكون قد سعت فري إفسراد خليفرة هللا 

 .( )في أرره

لة منـةلة الرررورة   برؤس بعمليرة تحديرد جرنس الجنرين مرا  وعند الررورة أو الحاجة المنـةم

مقيرداً بشرروط و رروابط تجعرل  علرت أن الجرواة يجرب أن يكرون لرم يترترب عليهرا محيرور شررعي

  .( )عملية قاصرة علت حا ا خاصة، وتحدُّ من أثارها السلبيةال

إذا تحريم وتجريم هذا الفعرل لمرراره ومفسردته علرت مصرالح المجتمر  ويررى  وٌر  الباحث

وتنيريم التغذيرة واإليمرران  برا  الطررق الطبيعيرة مثرل توقيرا الجمرا تَ الرةم األمرر التوكرل علرت هللا و

                                                

 .7ٕ ص،  الكويا، ، مجلة العربي   الجنين جنس في التحكم،  حتحوا حسان( ٔ)

دار ، القراهرة، ٔط،  حكامره القانونيرة وحردوده الشررعيةاإلنجراب الصرناعي إ ( م99ٓٔ)محمد المرسي ةهرة،  (ٕ)

 .ٖٙٔ ص، النهرة العربية  

، هرة العربية دار الن، القاهرة ،  ٔط،  لططباء الجنابية المسبولية، ( م997ٔ) عبدالوهاب محمد، الخولي  (ٖ)

 89 -87 ص

 .ٙٗ ص ٓٔ رقم توصية م99ٔٔ عام باألةهر المنعقد اإلسالمي العالم في التكاثر ابحاث مإتمر( ٗ)

 .م98ٓٔ/ٖٙ رقم الفتوى،  م98ٓٔ/ٖ/ٖٕ في المصرية اإلفتاء دار فتوى( ٘)

 (7ٓ/ٔ)، بيروا  ،  ٔط ، المعاصرة الفتاوى، (م99ٖٔ) محمد بن يوسف،  القرراول( ٙ)
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مرن أن هللا يعلرم مرا فري األرحرام، وأن هللا   ورسوله الكرريم  تعالتاليقين  المبني علت ما أخبر به هللا

 وتركهرا لمشرريبة هللا وحكمترره، واإلنرراث  هرو الررذل يهرب لمررن يشراء مررا يشرراء مرن الررذكور   

                           

   [8ٙ:القصص.] 

 حق األصان فً أصنه الٌمنى، واإلقامة فً أصنه الٌسر ( ٕ

 :قال ابن قيم الجوةية من سر التؤذين

أن يكون أول ما يقر  سم  اإلنسان كلماته المترمنة لكبرياء الرب وعيمتره والشرهادة التري أول ( أ

سرالم عنرد دخولره إلرت الردنيا كمرا يلقرن ما يدخل بها في اإلسالم، فكان ذلك كالتلقين له شرعار اإل

لرت قلبره وترؤثره بره وإن لرم إوغير مستنكر وصول أثر الترؤذين  ،كلمة التوحيد عند خروجه منها

 .يشعر م  ما في ذلك من فابدة أخرى

فيقارنرره للمحبرة الترري  ،وهررو كران يرصررده حترت يولرد ،ذانوهري هرروب الشرريطان مرن كلمراا األ( ب

–قرال رسرول هللا ،   شيطانه مرا يررعفه ويغييره أول أوقراا تعلقره بره قدرها هللا وشاءها فيسم

– (اصا نودي للصالة أدبر الشٌطان وله ضراط حتى ال ٌسمع التؤصٌن) ( )    

كمرا كانرا  ،لت دينه اإلسالم وإلت عبادته سابقة علرت دعروة الشريطانإأن تكون دعوته إلت هللا و( جـ

ة علرت تغييررر الشريطان لهررا ونقلره عنهررا ولغيرر ذلررك مررن فطررة هللا الترري فطرر النرراس عليهرا سررابق

    ( )"الحكم 

 

 حق استحباا التحنٌك ( ٖ

 بتحنيررك المولررود اهررتم الرسررول 
"  :  قررال -رررري هللا عنرره–عررن أبرري موسررت األشررعرل ف 

                                                

  ٕ٘ٔص ،  8ٓٙ : رقم باب فرل التؤذين ، حديث ، األذان كتاب، البخارل صحيح(  ٔ)

 مررنه  (م998ٔ)محمررد خيررر ، فاطمررة  : وانيررر، ٖٓ  صتحفررة المررودود بؤحكررام  المولررود، ، ابررن قرريم الجوةيررة (ٕ)

 .      ٘ٙٔ ص، السعودية ، دار الخير ،  اإلسالم في تربية عقيدة الناشا 
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لد لً غالم ًّ  ،فحنكه بتمرة ،فسماه ابراهٌم فؤتٌت به النبً  ،و      ( )"ودعا له بالبركة ودفعه إل

اتفق العلماء علت استحباب تحنيك المولود عند و دته بتمر فإن تغذية فما فري "  :قال النوول

معنراه وقريرب منره الحلررو فيمررغ المحنرك التمرر حتررت تصرير مابعره بحيرث تبتلرر  ثرم يفرتح فرم المولررد 

ويرعها فيره ليردخل شريء منهرا جوفره ويسرتحب أن يكرون المحنرك مرن الصرالحين وممرن يتبررك بره 

   ( )"فإن لم يكن حارراً عند المولود حمل إليه  امرأةأو رجالً 

أنهررا حملررا بعبررد هللا بررن الةبيررر بمكررة،   –رررري هللا عنهمررا  –عررن أسررماء بنررا أبرري بكررر " 

،   :قالا ثرم أتيرا  ،فولدا بقبراء ،فنةلا قباء ،فؤتيا المدينة[ أل اقتربا و دتها ] فخرجا وأنا ُمتِمٌّ

شريء دخرل  أولفكان ،ثرمم تفرل فري فيره ،ثرمم دعرا بتمرره فمررغها ،رهفورعه في حجر به رسول هللا

 ،وكران أول مولرود فري اإلسرالم ،ثرم دعرا لره فبررك عليره ،برالتمره ثم حنكره جوفه ريق رسول هللا 

    ( )"إن اليهود قد سحرتكم فال يولد لكم : ألنهم قيل لهم ،ففرحوا له فرحاً شديداً 

وذلررك بورر  جررةء مرن الممرررو   ،ك حنرك المولررود بهرامعنراه مرررغ التمررة ودلرر التحنٌةك" 

حترت يبلرغ الفرم  ،ثم تحريكه يميناً وشما ً بحركة لطيفة ،وإدخال اإلصب  في فم المولد ،علت اإلصب 

أو رابررب  ،وإن لررم يتيسررر التمررر فلرريكن التحنيررك بؤيررة مررادة حلرروة كررالمعقود ،كلرره بالمررادة الممررروغة

 .واقتداءاً بفعله  ،للسنة تطبيقاً  ،السكر الممةوج بماء الةهر

حترت  ،ولعل الحكمة في ذلك تقوية عرالا الفم بحركة اللسان م  الحنك مر  الفكرين برالتلمي

" وحالة طبيعية ،وامتصاص اللبن بشكل قول ،يتهيؤ المولود للقم الثدل
( )

    

دراا وللتمر فوابد جمة للطفل ولطم اكتشفها الطب الحديث ففيه نسبة عالية من الكربوهي

بإن -عليها السالم -مريم   -سبحانه وتعالت  -وغير ذلك وقد خاطب هللا ،التي تمد الجسم بالطاقة

 قال تعالت. تؤكل التمر                    

                                                

 ٘ٔٙ٘صحيحه ، كتاب اآلداب، باب استحباب تحنيك المولود عند و دته وحمله، حديث رقم أخرجه مسلم في ( ٔ)

 ٓٙٓٔص ، 

 (ٖٓٔ/ٗٔ)، المكتب اإلسالمي للنشر ، بيروا ، رورة الطالبين ،(هـ٘ٓٗٔ) شرف بن يحيت النوول،( ٕ)

 978ص ،  9ٙٗ٘ باب تسمية المولود غداة ، حديث رقم،  العقيقة كتاب، البخارل  صحيح( ٖ)

 77ص ، دار السالم ، القاهرة ،  ٖط ،اإلسالم في األو د تربية ،( م99ٙٔ) ناصح هللا عبد، علوان( ٗ)
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         [مريم :ٕ٘- ٕٙ. ]   وبذلك ندرك اهتمام الرسول  بالتمر

 وتخصيصه بالذاا لتحنيك المولود

 حق تسمٌة الطفل ( ٗ

اإلسرالم عنرد اختيرار اسرم الطفرل يكرون هرذا  لالسم تؤثير نفسي كبير علت اإلنسان لذلك أوجب

  .ا سم حسناً وذا معنت جيد

  :ما يستحب من األسماء وما يكره

أن ينتقري لرره مرن األسررماء أحسرنها وأجملهررا ،إن ممرا يجرب أن يهررم بره المربررت عنرد تسررمية الولرد  (ا)

  .والتي منها عبد هللا وعبد الرحمن

إن أحةا أسةمائكم الةى ) -سرول هللا عليره وسرلمقرال ر :قرال –رري هللا عنره  –عن ابن عمر 

   ( ) (عبد هللا وعبد الرحمن -عز وجل-هللا 

 ( ) .عدم تسمية ا سم القبيح الذل يمس كرامته ويكون مدعاة لالستهةاء والسخرية عليه (ب)

 (3)وفال يجوة التسمية باألحد و  الصمد ،عدم تسمية الطفل باألسماء المختصة باهلل سبحانه (د)

وعبرد النبري ومرا  ،وعبرد الكعبرة ،كعبرد العرةى ،الطفرل باألسرماء المعبرده لغيرر هللا عدم تسرمية (د)

 (4).شابهها فإن التسمية بهذه محرمة باتفاق

 5.حتت تتمية أمة اإلسالم بشخصيتها ،تجنيب األسماء التي فيها تمي  وتشبه وغرام (ٖ)

يبة هرذه التسرمية حترت يسرلم الولرد مرن مصر ،اق من كلماا تشراإمقتجنب األسماء التي لها اشت (ٚ)

 6" .وشإمها

                                                

 ،  87٘٘ رقمباب النهي عن التكني بؤبي القاسم، حديث  ،  اآلداب كتاب، مسلم ،  صحيح( ٔ)

  9٘ٓٔص 

 -هررـٕٔٗٔ)جراد هللا بررن حسرن ، ش الخرداو ، 88-8ٗ ص، اإلسررالم فري األو د تربيرة ناصررح، هللا عبرد، علروان( ٕ)

  .ٕٔص عمان، المكتبة اإلسالمية ،، ٔطالمهذب المستفاد لتربية األو د في روء الكتاب والسنة، ، (مٕٓٓٓ
3

      9ٖ ص المولود،  بؤحكام المودود تحفة، الجوةية قيم ابن( (
147ص,اٌّشجااٌغابك(4)
(

9ٗٔ-8ٖٔ  ص،ي تربية عقيدة الناشا اإلسالم فمنه  ، (م998ٔ)خير محمد  ،فاطة (5

بيروا  ، ٔط، التربية اإلسالمية لطو د منهجاً وهدفاً وأسلوباً، (مٕٔٓٓ -هـٕٕٗٔ)عبد المجيد طعمه، حلبي(6)
 .    7٘-ٗ٘ص،دار المعرفة



 -56- 

 فسةماها رسةةول هللا   ،لعمرر كران يقرال لهرا عاصرية ةعمرر ررري هللا عنره أن ابنر نعرن أبر

( )جمٌلة 
   

. أن ا سررم يرردل علررت صرراحبه ويعرررف برره، ولرره وقرر  كبيررر فرري نفررس صرراحبه وٌةةر  الباحةةث

لرب اللغرة الفصريحة، فيستحب أن يخترار لره اسرماً حسرناً فري لفيره ومعنراه، فري حردود الشرريعة، وقوا

سرهالً واررحاً، حفيفراً عرل اللسران، عرذباً فري األذان، حسرن المعنرت،  ا سرمفيحرص علرت أن يكرون 

 .جميالً في المحتوى، مالبماً لحال المسمت خالياً مما دلا الشريعة علت تحريمه وكراهته

 .حق حلق رأس الطفل( ٘

ق سررابعه والتصررد لررق رأسرره يررومومررن األحكررام الترري شرررعها اإلسررالم للمولررود اسررتحباب ح" 

 :علت الفقراء والمستحقين والحكمة في ذلك تتعلق بشيبين فرةبوةنه 

 حكمة صحٌة  :األول

وتقوية كرذلك لحاسرة البصرر  ،وفتحاً لمسام الرأس ،ألن في إةالة شعر رأس المولود تقوية له

 .( )والشم والسم 

  حكمة اجتماعٌة :الثانً

وفري ذلرك قرراء  ،نبو  آخر من ينرابي  التكافرل ا جتمراعيي ،ق بوةن شعره فرةألن التصد

( )وتحقيق لياهرة التعاون والتراحم في ربو  المجتم  ،علت الفقر
   

احلقً ،ٌةا فاطمةة): عرن الحسرن بشراٍة وقرال عرق رسرول هللا  :عن علي برن أبري طالرب قرال

لما انتقرل مرن الجنينيرة ق بالفرة أن الولد والسبب في التصد   ( ) (رأسه وتصدقً بزنه شعره فضه

أنه عورره فلمرا  (يشعر)إلت الطفلية كان ذلك نعمة يجب شكرها، وأحسن ما يق  به الشكر ما يإذن 

                                                

  ٓٙٓٔص ،  ٗٓٙ٘ حسن برقم إلت القبيح ا سم تغيير استحباب باب، اآلداب كتاب،  مسلم صحيح( ٔ)

 7ٙ ص، المولود بؤحكام المودود تحفة ،  لقيما ابن( ٕ)

 (78/ٔ)،اإلسالم في األو د تربية ناصح، هللا عبد، علوان( ٖ)

 8ٓ7ٔص ،  9ٔ٘ٔ رقم حديث ، كتاب ا راحي، باب العقيقة والشاة،  الترمذل جام ( ٗ)
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كان شعر الجنين بقية النشؤة الجنينية وإةالته إمارة ا ستقالل بالنشرؤة الطفليرة وجرب أن يرإمر بروةن 

  غني وسابر المتا  لريس لره مرال فؤما تخصيص الفرة فطن الذهب أغلت و  يجده إ ،الشعر فرة

   ( ) "يةنه شعر المولود 

  حق العقٌقة( ٙ

عرن الرَذكر شراتان   (ٕ)الذبيحرة التري ترذبح عرن المولرود يروم سربوعه عنرد حلرق شرعره :العقٌقة

  .واألنثت شاة

وشركراً  ،عن طريرق العقيقرة التري ترذبح تكريمراً لره ،إيهار السرور بالوليد ،من آداب اإلسالم

 .(ٖ)علت نعمة الذرية -ة وجلع-هلل 

فةؤهرٌقوا  ،مةع الغةالم عقٌقةة) :يقرول سمعا رسرول هللا  :عن سلمان بن عامر الربي قال

 .(ٗ) (عنه دماً وأحٌطوا عنه األص 

ليؤخررذ أهميترره رررمن  ،ينتقررل بهررذا العمررل مررن مجرررد إيهررار السرررور والتفرراخر فالرسررول 

 .( )"لت هللا إاداا التي يتقرب بها العب

هرذه الفرحرة التري تنحسرر موجتهرا  ،درجرة التشرب  إلرتفرحة الوالدين بالذكر تصل بهمرا  إن" 

أن واقعية اإلسرالم تعتررف بهرذه الفرحرة وتقردرها  :ومعنت ذلك ،قليالً أو كثيراً في حال و دة األنثت

 استيعاب هرذه الفرحرة إلتيدعو اإلسالم  ،وبدل أن ينفس الوالدين عنها بطرق غير مشروعة .قدرها

   ( )"وإفرا  شحنتها لهذه المياهرة األسرية أل بذبح شاتين   شاة واحدة  ،واحتوابها

                                                

  79ٔ ص، الناشا عقيدة تربية في اإلسالم منه  ،محمد خير ، فاطمة ( ٔ)

 .7ٗٙ ص الوسيط، المعجم، اهيم وآخرونإبر ،مصطفت(ٕ)

 ص ،مكتبة اإليمران ،المنصورة ،تربية األو د في اإلسالم من الكتاب والسنة  (م99ٓٔ)محمود محمد ، عمارة (ٖ)

8ٕ. 

  979ص  ،7ٕٗ٘ رقم ، حديث العقيقة في الصبي عن األذى إماطة باب، العقيقة كتاب،  البخارل صحيح (ٗ)

 .8ٕص،تربية األو د في اإلسالم من الكتاب والسنة  (م99ٓٔ)محمود محمد ، عمارة (٘)

 .ٓٙ-9٘ص ،وأسلوباً  وهدفاً  منهجاً  لطو د اإلسالمية التربية ،( مٕٔٓٓ)طعمه المجيد عبد حلبي،(ٙ)
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 :( )من فوائد العقٌقة

 .وإحياء لسنة النبي  ،طاعة هللا سبحانه وتعالت التي تجلب بركتها علت الوليد الجديد (1

 .إشاعة المودة بين المدعوين إلت وليمة العقيقة  (2

 .في ةحام الصدام بين القيم المتحاربةالتمسك بالشخصية اإلسالمية  (3

 .اتبا  داعية البذل والعطاء وعصيان داعية اإلمساك والبخل (4

مرررتهن عررن "  :ومررن فوابرردها أنهررا تفررك رهرران المولررود فإنرره مرررتهن بعقيقترره قررال اإلمررام أحمررد (5

   ."( ) "الشفاعة لوالديه

  -عليه السرالم -اسماعيل  -وتعالت سبحانه-ومن فوابدها أنها فدية يفدل بها المولود كما فدى هللا  (6

   .بالكبش ،الذبيح

، فعلرت األب إن ولرد لره ( )إن العقيقة عن المولود سنة مستحبة عند جمهور األبمرة والفقهراء 

-حترت يحيرت بالفرريلة واألجرر عنرد هللا  مولود وكان مسرتطيعاً قرادراً أن يحيري سرنة رسرول هللا 

األلفة والمحبرة والرروابط ا جتماعيرة برين األهرل واألقربراء وحتت يةيد من معاني   -سبحانه وتعالت

 ،والجيران واألصدقاء جميعاً، وذلك حينما يحررون وليمة العقيقة ابتهاجاً برالمولود وفرحراً بقدومره

وذلرك حينمرا يشررك فري اإلنتفرا  بالعقيقرة بعرض  ،وحتت يساهم كذلك في تحقيرق التكافرل ا جتمراعي

  .ساكينالفقراء والموذوى الحاجة 

   :حق الختان( 3

وهرو واجرب علرت الرذكور وإنم  .وشعار اإلسالم وعنروان الشرريعة ،إن الختان رأس الفطرة" 

 ،مرتكبراً المعصرية ،يكرون آثمراً  هفإنر ،ولرم يقرم علرت تنفيرذه قبيرل بلوغره ،في إسرالمه إليهمن لم يبادر 

                                                

 .9٘ ص المولود،  بؤحكام المودود تحفة ،  القيم ابن( ٔ)

 .8ٗ-8ٖص اإلسالم، في األو د تربية، محمد محمود ،عمارة( ٕ)

 (8ٙ٘/ٖ)،  المغني ،  قدامة ابن( ٖ)
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    ( )ملكون الختان شعاراً من شعابر اإلسال ،واقعاً في الوةر والحرام

الختةةةان  ،الفطةةةرة خمةةةس أو خمةةةسر مةةةن الفطةةةره) قرررال رسرررول هللا  عرررن أبررري هريررررة 

   ( ) (وقص الشارا ،وتقلٌم اإلظفار، ونتف اإلبط  ،واإلستحداد

  :الحكمة من الختان

 :الحكمة الدٌنٌة"  -أ

 . أنها رأس الفطرة وشعار اإلسالم وعنوان الشريعة (1)

 .-عليه السالم- إبراهيمعلت لسان أنه من تمام الحنفية التي شرعها هللا  (2)

 .يمية المسلم من غيره من اتبا  الدياناا والملل األخرى (3)

 .ألوامره والخرو  لحكمة وسلطانه وا متثال ،أنه إقرار بالعبودية هلل (4)

 :الحكمة الصحٌة - ب

 أنه يجلب النيافة والترتيب وتحسين الخلقة وتعديل الشهوة  (1)

 .من األمراض واإلختالطاا أنه تدبير صحي عييم يقي صاحبه كثيراً  (2)

ويرتخلص مرن السريالن الشرحمي المقرةة  ،بقط  القلفه يتخلص المرء من المفرةاا الدهنيرة (3)

 .ويحال دون امكان التفس، واإلنتانللنفس 

 .يتخلص المرء من خطر أنحباس الحشفة أثناء التمدد (4)

 يقلل الختان إمكان اإلصابة بالسرطان  (5)

 ل الليليتجنيب الطفل من اإلصابة بسلس البو (6)

                                                

 7ٔٔ-ٙٔٔص ،  ٔج ، اإلسالم في األو د تربية ناصح، هللا عبد، علوان( ٔ)

  ٓٗٓٔص ،   889٘ رقم ، حديثالشارب قص باب، اللباس كتاب،  البخارلصحيح  (ٕ)
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" يخفف الختان من كثرة استعمال العادة السرية لدى البالغين (7)
( )

    

، Phimosisاإلصرابة بترريق فوهرة مجررى البرول  مرنإن التبكير بالختران يحمري الطفرل " 

 ."والمراعفاا التي قد تنت  عنها كاحتباس البول اآل موكذلك 
( )   

 حق الرضاعة والفطام( 8

فهي مرر  ومررعة والجم   ،والولد جعلته يرر . تررعه كؤن لها ولد :أررعا األم

   :وفي التنةيل العةية ( )مرار                  

                       [القصص:ٕٔ.] 

 الطفل اللبن من ثدل المرأة في أول حولين بعد الو دة هو مص  :والرضام

  :قال تعالت                    

                        [البقرة:ٕٖٖ.] 

سرربحانه -وهللا يفرررض للمولررود علررت أمرره أن تررررعه حررولين كرراملين ألنرره "  :قررال سرريد قطررب

وللوالردة فرري ،يعلرم أن هرذه الفترررة هري المثلرت مررن جمير  الوجروه الصررحيحة والنفسرية للطفل -وتعرالت

نة، أن يرةقهررا ويكسرروها بررالمعروف والمحاسرر :مقابررل مررا فرررره هللا عليهررا، حررق علررت والررد الطفررل

تجراه هرذا الصرغير الررري  هري تمرده براللبن والحررانة همرا مسرإول لتبعه وكالفكالهما شريك في ا

   .( )وأبوه يمدها بالغذاء والكساء لترعاه وكل منهما يإدل واجبه في حدود طاقته

 

 

                                                

 ٙٔٔص  ٔ جـ، اإلسالم في األو د تربية ناصح، هللا عبد، علوان( ٔ)

، الطفل المثالي تربيته وتنشربته ونمروه والعنايرة بره فري الصرحة ( مٕٕٓٓ -هـٖٕٗٔ)نبيل علت النشواتي، محمد (ٕ)

 ٓٙٔ صوالمرض، دمشق، دار القلم، 

 7ٖٗص الوسيط، المعجم، وآخرون إبراهيم ،مصطفت (ٖ)

  (ٕٗ٘/ٔ)، دار الشروق ، القاهرة ،  ٕٖط ،  القرآن يالل في، ( مٖٕٓٓ) سيد ،قطب (ٗ)
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  :خصائص لبن األم

 :ما يلي األم يفوق األلبان الحيوانية واأللبان الصناعية من ةوايا عديدة منها حليبإن 

األم يحتول علت نسب متواةنة من غذاء الررري  ترتالءم مر  احتياجاتره، وتلتقري  حليبن أ (1)

 .م  احتياجاا الرري  في فتراا الرراعة المختلفة تمشية م  نموه

أنره يحترول علررت مرواد بروتينيررة تكسرب الرررري  قروة ومناعررة ررد بعررض األمرراض الترري  (2)

 .رهتحصنه منها األم في الشهور األولت من عم

 .  يتعرض للتلوث حيث إنه يخرج من األم إلت الطفل مباشرة الحليبأن هذا  (3)

عاطفرة األمومرة والبنروة  س،وبهذا تر ،أنه يقرب ا تصال النفسي بين األم والطفل الرري  (4)

 .بالرباط المتين الصادق الصحيح

عراء لردى الذل تفرةه األم في األيام األولت من الرررا  يعمرل علرت تنشريط األم الحليبأن  (5)

     ( ) ."الطفل، ويساعد علت عملية اإلخراج الطبيعية

يعد حليب األم الحليب المثرالي للنمرو العقلري للطفرل، ولروحي انخفراض فري نسربة اإلصرابة " (6)

برراألمراض النفسررية وارررطراباا السررلوك لرردى األطفررال الررذين ررررعوا مررن أثررداء أمهرراتهم 

    ( )"صناعية  رراعةبالمقارنة م  الذين ررعوا 

 :من فوائد الرضاعة لألم

مرررن العوامرررل الهامرررة  ،ا رتبررراط النفسررري والعررراطفي برررين األم وطفلهرررا أثنررراء الررررراعة"  (1)

 .الطفل واألم نفسياً   ستقرار

ورررعه وحجمرره الطبيعرري بسرررعة أثنرراء الرررراعة ولررو  ذلررك ألصرريب  إلررتعررودة الرررحم  (2)

                                                

 .  ٖٓٔ-ٕٓٔ ص اإلسالم، في األو د تربية، محمد محمود ،عمارة( ٔ)

 دار ، سرروريا ، وسررلوكياً  صررحياً  الطفررل تربيررة دليرل ،(م98٘ٔ) مرعرري مرعرري محمرردو ،  جهرراد محمررد،  السرعيد(ٕ)

 .ٖٔص ، ربي 
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ة هرمرون األوكسيتوسرين ان، ذلك أن امتصاص الثدل يرإدل إلرت إفررانالرحم بسرعة اإلنت

"  حالته الطبيعية إلتعودة الرحم  إلتالذل يإدل 
( )

    

    ( )"يحمي اإلررا  من الثدل من اإلصابة بسرطان الثدل "  (3)

وإن لررم يررتمكن الطفررل الرررراعة مررن أمرره ألل سرربب مررن األسررباب كوفرراة األم وررر  العلمرراء 

( )النفسية  ا نفعا ابعيدة عن للمررعة كؤن تكون شابة قوية ذاا أخالق حسنة و اً شروط
     

 :الرضٌع والفطام تربوٌا ً

رأى بعض علماء النفس أن أول موقف صدمي إحبراطي يتعررض لره الطفرل فري حياتره هرو " 

بكل ما يعنيره مرن ارتباطره بهرا  ،وقد اعتاد هذا الطفل أن يحصل علت غذابه من أمه ،موقف الصدام

ور  قد تغير، وعليه أن يقبل ورعاً جديداً فيه ابتعاد نفسي عرن سيكيولوجياً، ثّم فجؤة يجد أن هذا ال

األم، فؤمام هذه الحالة دعا علماء النفس إلت الفطام التدريجي ليخفروا مرن وطرؤة الصردمة المباشررة 

عن الطفل، ولكي يجدوا اليروف المساعدة علت التكيف مر  الحيراة الجديردة، المعبرر عنهرا با نتقرال 

      ( )" األم إلت الطعام الخارجي  لت ثدلمن الطعام ع

وتإثر طريقرة الفطرام علرت شخصرية الطفرل ومشراعره تجراه أمره وتجراه المجتمر  فيمرا بعرد، " 

 .فخبراته قد تكون إيجابية، ويعتمد ذلك علت أسلوب األم في الفطام

 تشعر الطفرل بالحرمران مرن الحرب والحنران، ،و  شك أن التبكير في الفطام له مساوئ كثيرة

لرذلك حررص اإلسرالم أن تكرون  ،أو النكروص فيمرا بعرد ،لذلك تنعكس علت الطفل في مص األصاب 

مدة الرراعة مناسبة؛ وليس معنت ذلك تؤجيل عملية الفطام إلرت وقرا مترؤخر جرداً، وتدليلره ممرا قرد 

عرن وتعيق اعتماده علت نفسه، وانفصاله  ،يإدل إلت تثبيا عاداا طفلية يتمسك بها الطفل فيما بعد

    . أمه

                                                

 .7ٗ ص، دار الثقافة ، ألردن ا، تربية الطفل في اإلسالم ، (مٖٕٓٓ)ةهدل محمد عيد ، إبراهيم ، الخطيب  (ٔ)

   ٕٖص السابق، المصدر( ٕ)

 ٙٙص، وأسلوباً  وهدفاً  منهجاً  لطو د اإلسالمية التربية طعمه، المجيد عبد ،  حلبي( ٖ)

 7ٔ-7ٓ ص،  السابق المصدر( ٗ)
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 حق الحضانة والوالٌة ( 9

 :الحضانة

 .الو ية علت الطفل لتربية وتدبير شإونه :الحرانة" 

    ( )"مدارس ينشؤ فيها صغار األطفال  :ودور الحرانة

وتربية الطفل في أحرران والديره تهيرا لره كرل أسرباب النمرو الصرالح جسرمياً وعقليراً وتعرده " 

   ( )"اا فيها الحياة والنج  ستقبالنفسياً 

واختلرف األبمرة فري مردة الحررانة فرذكر ، للنسراء  والحرانة حق للنسراء وقرد أثبتهرا النبري 

( )أن يبلغا سب  سنين إلتاألم أحق بالطفل ذكراً كان أو أنثت " الشافعي 
    

يرررى بعرض العلمرراء عردم تحديررد المردة بسررن معينرة بررل يجعرل مررن  :وفري مقابررل رأل الشرافعي

( )ل بؤمور نفسه غاية لوجوده في حرانة أمه وبداية تإهله للعيش في كنف األماستقالل الطف
.   

  :إن الحارنة يشترط بصالحيتها للحرانة ثالثة شروط

نيرراا  إليرهألن ذلرك األجنبري فري الغالرب   ينيرر  ،أ  تكون متةوجرة مرن أجنبري عنره"  (1)

 عاطفة

، أو لررعف لمررضعراجةة إمرا أن تكون قادرة علت صريانته والمحافيرة عليره فرإذا كانرا  (2)

 .عقلي ياهر أو لعدم التفر  وا نشغال أكثر الوقا فإنها   تكون صالحة للحرانة

     ( )"أن تكون أمينة علت خلقه ودينه   (3)

إن مورررو  الحرررانة لرريس صررراعاً بررين األب واألم حررول حرررانة الطفررل بررل هررو اختيررار " 

                                                

 .ٖٕٓص الوسيط، المعجم، إبراهيم وآخرون ،مصطفت (ٔ)

 .ٖٙٔص النبوية، التربية ومنه  اإلسالمية الشريعة في الطفل ، مهدل سهام ،جبار (ٕ)

 ٖ٘ٔص  ،العباد خير هدل من المعاد ةاد، الجوةيه قيم ابن( ٖ)

 ٕٗٔص اإلسالم، في األو د تربية، محمد محمود ،عمارة( ٗ)

 ٘ٙٔص النبوية، التربية ومنه  اإلسالمية الشريعة في الطفل ، مهدل سهام ،جبار (٘)
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 ( )"أبويه معاً  م بعناية وود وحب أفرل السبل لتؤمين مناخ تربول ينشؤ فيه الطفل 

مسكويه الذل عاش في القرن الرابر  الهجررل ينهرون عرن  كابنوأن علماء المسلمين القدامت 

( )تربية األطفال بين الخدم والحشم خوفاً عليهم من أن يتؤثروا بؤخالقهم وأفعالهم
 . 

روسرو فري القررن  وهذا هو نفس الرأل الذل نادى به الفيلسوف والمربي الفرنسي جران جراك

الثررامن عشررر مرريالدل الررذل يرررى أن ترررك األطفررال للخرردم والحشررم يعتبررر جريمررة فرري حررق هررإ ء 

( )األطفال
 . 

 :األا صاحا الحق فً الوالٌة واألثر التربوي لهصا الحق

لقد تقرر أن األم أحق من األب في الحررانة لقردرتها علرت ذلرك علرت نحرو يفروق األب أمرا " 

شررإون األو د مررن الجانررب المررالي والتررؤديبي وترروجيههم إلررت مهررن أو حرررف أو  أل إدارة ،الو يررة

( )ل والثباامتعليم تخصص وغير ذلك فإن الرجال أقدر لما فطروا فيه علت جوانب القوة والتح
   

أن النفقة حق واجب أقرته الشريعة اإلسالمية للطفل علرت والديره مرادام الطفرل  وٌر  الباحث

حتت يبلغ سن الرشد إن كران ذكرراً وإن كران . لكسب وليس له مورد ليعيش منهصغيراً   يستطي  ا

 . المولود أنثت فتجب النفقة علت والدها حتت تتةوج

 : حق االنتساا( ٓٔ

من حق الطفل أن ينتسب إلت أبيه وأمه لما يترتب علرت ذلرك مرن جملرة حقروق شررعية كحرق 

ا اإلسالم حق انتساب الطفل ألبويره حفايراً لره وقد أثب. النفقة والررا  والحرانة واإلرث وغيرها

مررن الررذل والررريا  والعررار، كمررا أثبررا ذلررك أيرررا لررطب لكرري يحفرري نسررله وولررده، وأبطررل دعرراوى 

الجاهليرة فرري إفسراد النسررب، وأقرر البنرروة الشرررعية، و  يجيرة التبنرري مثرل مررا تجيرةه بعررض القرروانين 

                                                

 ٙٙٔص ، المصدر السابق ( ٔ)

 .ٖٙ ص، بيروا ، تحقيق قسطنطين ةريق ، ق تهذيب األخال ،(م9ٙٙٔ)أحمد بن محمد ،  مسكويه ابن (ٕ)

  .8ٖٗ ص،  المعارف دار، القاهرة ،  ةعيتر عادل ترجمة،  التربية،  (م9٘ٙٔ) روسو جاك جان( ٖ)

 . 7ٙص وأسلوباً، وهدفاً  منهجاً  لطو د اإلسالمية التربية طعمه، المجيد عبد حلبي،( ٗ)
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فررالقرآن ، األصريل فرري الجملرة  ا بررنت فرري حكرم المتبنر ا بررنكالقرانون الفرنسرري فتجعرل ، الوررعية 

 : :قرال تعرالت، عنره براألخوة فري الردين  واسرتغنتالكريم ور  حداً حاسما لنيام التبني     

                                 

                             

     [األحةاب:٘] . 

وثانيرا علرت ، وفي المقابل أوجب الفقهاء في مختلف المذاهب التقاط اللقيط علت من يجده أو 

وتعرويض هرذه ، ومن يجده ويتركه فإذا تركه يهلك فان ذلرك يعتبرر جنايرة  ،الجماعة التي يولد بينها 

( )الجناية بالدية علت بيا مال المسلمين أل الدولة
 . 

 :حق المٌراث(  ٔٔ

وهررو حررق متبررادل بررين اآلبرراء واألبنرراء وذول النسررب، ورررحه الشررر  اإلسررالمي برردءاً مررن  

 .عليهما كما هو مفصل في كتب الفقهالقرآن والسنة الشريفة ثم الفقه اإلسالمي المبني 

كما أوصت اإلسالم بكفالة الطفل اليتيم، ولم يسمح للكفيل أن يسلب الطفل نسبه الشرعي ثمناً 

 :لكفالته، قال تعالت        [األحةاب:٘] . 

 :وصاحب ذلك اعتناء واهتمام باألمومة ورفعة لقدرها، قال تعالت ،وحرم التبني  

                              

                          [اإلسراء :

ٕٖ.] 

                                                

مكتبة الرياض ، لمستنق  الروض المرب  شرا ةاد ا،  (هـٓٔٗٔ)سإدريمنصور بن يونس بن ، هوتيبال(ٔ)

 ( ٘ٗٗ/ٕ) ،الحديثة 
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 ادلطهب انثبنث

 مىق انطفم يف ادلىاثيك اندونيتح

 :الدولٌةالمواثٌق اإلعالنات و :الفرم األول

يتعرررض عرردد كبيررر مررن األطفررال فرري مختلررف أنحرراء العررالم يوميرراً إلررت مخرراطر تعيررق نمرراءهم 

وتنمية قدراتهم، وبالتالي سلبهم حقوقهم، تلرك المخراطر تتمثرل فري الحرروب وويالتهرا أو فري أعمرال 

 .واألزمات االقتصادٌة، أو فً األوبئة والمجاعاتالعنف، أو في الفقر 

، باعتبلا  اللدولًمحلل اتتملاا المجتمل   -الحالًالوقت  فً -مما ال شك فٌه أن حقوق الطفلو

الطفل أولى فئات المجتم  بال عاٌة واالتتماا، ومن أجل ذللك صلد  اليدٌلد ملن القلوااٌن والموا ٌلق 

، وتسلتمد ميملا تللك القلوااٌن اللوطاًأو  اإلقلٌملًأو  اللدولًالخاصة بالطفل، سواء على المسلتو  

سلبق اإلسلالا ىللى  التلًلحقوق اإلاسلان، تلذا الحقلوق  اليالمًأصولها و وحها من مبادئ اإلعالن 

وألن الطفرل هرو مسرتقبل الشرعوب ،  قبل ما ٌزٌد على أ بيله عشل  ق الا -بل وىلى أك   ماها -بٌااها

فقد اهتما العديرد مرن الوثرابق الدوليرة بحقوقره هرذه الوثرابق  وهو عاجة عن المطالبة بحقوقه بنفسه،

 .تؤخذ شكل إعالناا أو اتفاقياا صادرة عن الهيباا الدولية

 : وأهم هذه اإلعالناا

  .م9ٕٗٔإعالن جنيف بشؤن حماية األطفال لسنة  -1

  .م9٘9ٔإعالن األمم المتحدة لحقوق الطفل  -2

 .م989ٔالدولية لحقوق الطفل لعام  ا تفاقية -3
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  :وفيما يلي نيرة تحليلية في هذا المواثيق

 م9ٕٗٔإعالن جنٌف بشؤن حماٌة األطفال لسنة  -ٔ

مررا بم عنرردما صرردر إعررالن مررن خمررس نقرراط 9ٕٗٔبرردأ ا هتمررام الرردولي لحقرروق الطفررل سررنة 

وقرد " إعرالن جنيرف"، وقد عرف ذلك اإلعرالن باسرم "ا تحاد الدولي لحماية حقوق األطفال"يسمت 

 .(ٔ)م9ٕٗٔسبتمبر  ٕٙاألمم إثر صدوره في  تبنته عصبة

وعلت الرغم من أن هذا اإلعالن لم يعال  بشكل كامل حقوق الطفل، إ  أن صدوره فري ذلرك 

لفتررا نيررر الرردول إلررت ررررورة ا هتمررام بالطفررل ُيعررد بررادرة حسررنة وخطرروة إيجابيررة  الوقررا المبكررر

.ة لها خصوصيةُيعد أول إعالن صنف األطفال كفب هوحماية حقوقه، كما أن
2
 

وتإكررد الديباجررة مسررإولية الجررنس . ( )إعررالن جنيررف هررذا يتكررون مررن ديباجررة وخمسررة مبررادئ

وينص المبردأ . البشرل في حماية األطفال دون تفرقة بسبب الجنس أو األصل ا جتماعي أو العقيدة

ت رررورة وينص المبدأ الثاني علر. األول منه علت ررورة إشبا  حاجاا الطفل المادية والروحية

تغذية الطفل وعالجه، وإيوابه وإنقاذ الطفل اليتريم، ومسراعدة الطفرل المتخلرف، وإعرادة تربيرة الطفرل 

وفرري المبرردأ الثالررث يررنص اإلعررالن علررت أن األولويررة فرري تقررديم يررد العررون والمسرراعدة فرري . الرررال

الطفرل إمكانيرة أما المبدأ الراب  فقد نص علرت رررورة منر  . أن تكون للطفل يجباألوقاا الصعبة 

وأخيراً ينص المبدأ الخرامس علرت . اكتساب طرق عيشة من خالل العمل، وحمايته من كل استغالل

 .ررورة تربية الطفل، وتعميق روا المسإولية عنده، حتت يقدم األفرل لإلنسانية

                                                

 ٔط،  اثيق الدولية والشريعة اإلسالميةحماية األمومة والطفولة في المو ، ( مٕٓٓٓ) ادمحمد، محمد عبد الجو( ٔ)

 . ٙٔص ، منشؤة المعارف ، األسكندرية ، 

العرردد  ، كويررا  ال،  مجلررة الطفولررة العربيررة ،  ن النيريررة والتطبيررقفررل العربرري برريحقرروق الط"، مررريم ، حسررن (2)

 .  ٘ص،  م99ٓٔنيسان /ٕٕ
 

 . ـ جنيف 9ٕٗٔمكتبة حقوق اإلنسان بجامعة منيسوتا، إعالن حقوق الطفل لعام ( ٖ)

ترررررررراري،   .http://www1.umn.edu/humant/arb/child1924.htm1ptm1page1of1" ا نترنرررررررا"

 .هـ ٕٖٗٔ/ٗ/ٖٕا سترجا  

http://www1.umn.edu/humant/arb/child1924.htm1ptm1page1of1
http://www1.umn.edu/humant/arb/child1924.htm1ptm1page1of1
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ومما يإخذ علت إعالن جنيرف أنره وإن صردر عرن منيمرة عصربة األمرم وعرن أحرد أجهةتهرا 

جمعيررة العصرربة، إ  أنرره لررم يصرردر باسررم الرردول ولررم يوجرره إليهررا، فرراإلعالن وثيقررة  الربيسررية وهرري

ومرن ثرم فهرو   . اجتماعية موجهة إلت األفراد العاديين من رجال ونساء، وإلت المجتم  بشركل عرام

هذا فررالً عرن أن اإلعرالن لرم يعرال  حقروق الطفرل إ  . لتةاماا بشؤن الطفلإية يرتب علت الدول أ

 .( )بي، و  ينص علت أية آلية لمراقبة وتنمية المبادئ الواردة فيهبشكل جة

م اتفاقياا وإعالناا عردة تطرقرا ررمناً أو 9٘9ٔم إلت العام 9ٕٗٔوقد صدر ما بين العام 

ا تفاقية الخاصرة برالرق : ( )من ذلك علت سبيل المثال. صراحة إلت بعض الحقوق الخاصة بالطفل

م، واتفاقيرة 9ٗ٘ٔالخاصة بور  األشرخاص العرديمي الجنسرية سرنة  م، وكذلك ا تفاقية9ٕٙٔسنة 

م، واإلعرالن العرالمي لحقروق اإلنسران سرنة 9ٗ8ٔمن  جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها سنة 

 .م والذل أقر ما جاء في إعالن جنيف السابق9ٗ8ٔ

ملته فري الحرديث هذا ا تفاقياا واإلعالناا لم تتحدث عن حقوق الطفل بشكل خاص وإنما ش

لرذلك كران . عن األسرة وحماية المدنيين في حالة الحرب أو النةا ، وحماية األم المررر  والحامرل

م 9٘9ٔم هو إعالن حقروق الطفرل عرام 9ٕٗٔثاني إعالن تحدث عن الطفل فقط بعد إعالن جنيف 

 .والذل مهد له اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

 م9٘9ٔالطفل إعالن األمم المتحدة لحقوق  -ٕ

نيراً للواق  األليم في العديد من البلدان لماليين األطفال المحكوم عليهم بحياة مليبرة بالمعانراة 

واآل م، حيث   يتلقون الغرذاء الرالةم أو العنايرة الطبيرة الكافيرة أو التعلريم أو الحمايرة القانونيرة، فقرد 

م 9٘9ٔ/تشررين الثراني  ٕٓفري " طفرلإعرالن حقروق ال"أصدرا الجمعيرة العموميرة لطمرم المتحردة 

                                                

مجلرس النشرر  ،  مجلرة الحقروق". اتفاقيرة حقروق الطفرل خطروة إلرت األمرام أم إلرت الروراء: "، عبد العةية مخيمر( ٔ)

 . م99ٖٔأيلول /ٖعدد ،   جامعة الكويا ، العلمي 

 .  ٔص.موق  أمان": ا نترنا. "ل من منيور دوليحقوق الطف: لاير، نبيه صالا( ٕ)

http://www.amanjordan.org/conferences/vaciaw/vaciaw14.htm.page6of10.   ،ترررررررررراري

 هـٕٖٗٔ/ٗ/ٖٕاألسترجا  

http://www.amanjordan.org/conferences/vaciaw/vaciaw14.htm.page6of10
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هرذا اإلعرالن الرذل يعتبرر امترداداً . (ٔ)دولة ودون معاررة أو امتنا  من أل دولة 78وذلك بموافقة 

 .م جاء في ديباجة وعشرة مبادئ9ٕٗٔوتوسيعاً إلعالن جنيف السابق 

و إنسران أما الديباجة فتشرير إلرت اإلعرالن العرالمي لحقروق اإلنسران موحيرة برذلك أن الطفرل هر

 .أبتداًء، لذلك فهو يتمت  بالحقوق التي يشملها ذلك اإلعالن

معللرة ذلرك بالقصرور . كما تشير الديباجة إلت أسباب استحقاق األطفال لحماية قانونيرة خاصرة

الجسماني والعقلي للطفل، وموررحة الهردف مرن صردور اإلعرالن وهرو جعرل الطفرل يتمتر  بطفولرة 

وتركررة الديباجررة أيررراً علررت . والحريرراا الررواردة فرري اإلعررالن هنيبررة، مررن خررالل تمتعرره بررالحقوق

المسررإولية المشررتركة للجميرر  فرري حمايررة الطفولررة، وتهيررب الوالرردين، وبالهيبرراا الترري تهررتم طواعيررة 

وبالسرلطاا المحليرة والحكومراا أن تعتررف بحقروق الطفرل الرواردة فري اإلعرالن، . برعاية الطفولرة

 .وأن تعمل علت تنفيذها

حررق الطفررل فرري التمترر  بكافررة : ا يتعلررق بالمبررادئ العشرررة الررواردة فرري اإلعررالن فتشررملأمررا فيمرر

وهرذا المبرردأ . الحقروق الرواردة فري اإلعرالن دون تمييرة بسرربب العنصرر أو اللرون أو الجرنس أو اللغرة

كما تشمل حق الطفرل . (ٕ)م9ٗ8ٔمنقول عن المادة الثانية من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام 

لتمتر  بحمايرة خاصرة ومنحره الفررص القانونيرة لمسراعدته علرت النمرو جسردياً وعقليراً، وروحيراً، في ا

واجتماعيرراً بصررورة طبيعيررة تتفررق مرر  جررو الحريررة والكرامررة، وحقرره منررذ مولررده فرري ا نتمرراء  سررم 

وجنسية، وحق في التمت  بمةايرا الررمان ا جتمراعي والصرحي، وفري العنايرة والوقايرة الخاصرة لره 

وحقرره فرري المحبررة . مرره قبررل الوالرردة وبعرردها، وحقرره فرري التغذيررة الكاملررة، وفرري السرركن والريارررةوأل

والتفهم والتمت  برعاية والديه، والتؤكيد علت واجب الدولة في تؤمين إعالة األطفال اليتامت والفقرراء 

 .وحق الطفل المعوق في العالج والرعاية. م  مساعدة العابالا المحتاجة

                                                

 . 7ٕٓـ  ٕ٘ٓص. ولية ـ منشوراا األمم المتحدةمجموعة صكوك د: حقوق اإلنسان( ٔ)

 .  ٙص، دار الشروق ،بيروا ، اإلسالم وحقوق اإلنسان دراسة مقارنة ( م98ٓٔ)محمد سيد، قطب  (ٕ)
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ن كرذلك حرق الطفرل فري التعلريم المجراني خاصرة فري مراحلره األولرت، علرت أن ويشمل اإلعال

يسررتهدف العلررم رفرر  ثقافررة الطفررل العامررة لمسرراعدته علررت تنميررة قدراترره وتقررديره الشخصرري لطمررور، 

وشعوره بالمسإولية األدبية وا جتماعية كعرو في المجتم ، وحق الطفرل فري اللعرب وا سرتجمام، 

لوالرردين فرري مراعرراة واعتبررار مصررلحة الطفررل الفرررلت،ثم واجررب الدولررة والررنص علررت مسررإولية ا

والسلطاا العامة لتوفير هذه الحقوق، ويكرون للطفرل األولويرة فري الحصرول علرت الغروث والحمايرة 

فرري جميرر  األحرروال وخاصررة عنررد الكرروارث، وحررق الطفررل فرري الحمايررة القانونيررة مررن كافررة رررروب 

ا تجرار بره أو اسرترقاقه، أو تشرغيله قبرل سرن معينرة وخاصرة  ا ستغالل واإلهمال والقسوة، وحيرر

 .في األعمال المررة بصحته أو بتربيته أو بنموه

وأخيرراً شرمل اإلعرالن حرق الطفرل فري الوقايرة مرن التمييرة فري جمير  صروره وتنشربته برروا 

 .التفاهم والتسامح والصداقة بين الشعوب،والسالم واإلخاء العالمي وخدمة رفيقه اإلنسان

حقوق الطفل المحاولة الدولية األولت لتعداد حقروق الطفرل بشركل تفصريلي لعالن هذا اإلعد وي

 .فالطفل يجب أن يتمت  بالحقوق المقررة لمجرد كونه طفالً . وا هتمام بالطفل أينما كان

م ولكنره غيرر 9ٕٗٔفإعالن حقوق الطفل هذا جراء مفصرالً وأكثرر شرمو ً مرن إعرالن جنيرف 

وق الطفررل، كمررا لررم يررنص صررراحة علررت حقرروق فبرراا ذاا أورررا  خاصررة مررن شررامل لجميرر  حقرر

 .(ٔ)األطفال كحقوق اللقطاء

باإلرافة إلت أن اإلعالن   يعتبر ملةماً حيث   يتوجب التوقي  أو المصادقة عليه، كما أنره 

الن ولكنره قرد أرريف إلرت هرذا اإلعر.   ينص علرت آليرة دوليرة لمراقبرة وتنميرة المبرادئ الرواردة فيره

أحكاماً ترمنتها مواثيق أخرى ملةمة لكل من الدول التي قاما بالتوقي  والمصرادقة عليهرا كمرا فري 

( ٕٗو  ٖٕ)سرريما فرري المررادتين والسياسررية و عهرردل األمررم المتحرردة بشررؤن حقرروق اإلنسرران المدنيررة 

 .(ٕ)في المادة العاشرة  وحقوقه ا قتصادية وا جتماعية والثقافية

                                                

 ٖٔٔـ ٖٓٔص،  شريعة اإلسالميةحماية األمومة والطفولة في المواثيق الدولية وال، اد محمد وعبد الج ،محمد(ٔ)

 .  ٕٖٔـ ٖٓٔص ،  ٖعدد، م 99ٖٔ، الكويتية مجلة الحقوق ،  تفاقية حقوق الطفلا ،، عبدالعةيةمخيمر( ٕ)
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. م9ٙٙٔديسرررمبر عرررام  ٙٔدرتهما الجمعيرررة العامرررة لطمرررم المتحررردة فررري وهرررذا العهررردان أصررر

وعمومرراً يحتررول العهرردان علررت نصرروص خاصررة بررالحقوق الررواردة فرري اإلعررالن العررالمي لحقرروق 

م م  بعض ا ستثناءاا ومن ناحيرة أخررى فرإن العهردين عالجرا بعرض الحقروق 9ٗ8ٔاإلنسان لعام 

بطريقررة عامررة ومررن أهمهررا حررق الشررعوب فرري تقريررر  الترري لررم يررنص عليهررا اإلعررالن أو نررص عليهررا

باإلررافة إلرت اشرتمالها علرت حقروق . قمصيرها وحماية األقلياا، وتحريم ا سترقاق وتجارة الرقير

 .(ٔ)خاصة باألسرة واألمهاا واألطفال

غيرر أن مررا جرراء فرري هررذين العهرردين   يعررال  حقرروق الطفررل بشرركل مباشررر، إنمررا يتطرررق إليرره 

 .اصرةبطريقة رمنية ق

م حيررث اعتبرتهرا األمرم المتحردة سرنة الطفرل العالميررة 989ٔوقرد بقري األمرر كرذلك حترت سرنة 

لتؤمين الرعاية الكافية لحقروق الطفرل، وررمان التنفيرذ العملري للمبرادئ والحقروق والقريم والشرعاراا 

 .(ٕ)م، وخصصا األمم المتحدة يوماً عالمياً للطفل9٘9ٔالتي جاءا في إعالن حقوق الطفل 

 :م989ٔالدولٌة لحقوق الطفل لعام  االتفاقٌة -ٖ

 :ظروف ومالبسات إعداد االتفاقٌة

بولندا باقتراا للمجلس ا قتصادل وا جتماعي ـ أحد تقدما م 979ٔفي العام الدولي للطفل 

األجهةة الربيسية في األمرم المتحردة ـ مفراده إعرداد اتفاقيرة لحقروق الطفرل بغررض مرنح الطفرل مةيرداً 

 .اية، وذلك بإرفاء قوة القانون التعاهدل علت حقوق الطفلمن الحم

وقد لقي ا قتراا البولندل تؤييداً وحماساً من بعض الدول إلدراكهم بؤن ثمة أطفا ً في جمير  

بلدان العالم يعيشون يروفاً صعبة للغايرة ويحتراجون إلرت مراعراة خاصرة ألنهرم الفبرة األررعف مرن 

                                                

. 7ٔٔـ  ٗ٘ٔص ، دار الفكرر العربري ، القراهرة ،  ،  القرانون الردولي العرام(م98ٗٔ) إبرراهيم محمرد،  العنراني( ٔ)

 ٓ٘ص . ، العربيرة  دار النهررة، القاهرة . ياا الدولية لحقوق اإلنسانا تفاق ، (م999ٔ) ، وابل أحمد وعالم

 . ٗ٘ـ 

 .  ٖٔٙص ، دار ابن كثير ، بيروا ،   ٕط ، حقوق اإلنسان في اإلسالم، (م997ٔ)محمد وهبة ، الةحيلي( ٕ)
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يما في يل الحرروب والنةاعراا برين الردول، ومرا تخلقره مرن أةمراا بين الناس واألكثر تررراً  س

 .اقتصادية واجتماعية وصحية يكون المتررر منها في الدرجة األولت هو الطفل

وقرد اسرتقر أمرر الردول المإيردة علرت أن ُيعهررد بإعرداد محتروى هرذه ا تفاقيرة إلرت لجنرة حقرروق 

يل فريررق عمررل متكامررل إلنجرراة هررذا المشرررو  اإلنسرران التابعررة لطمررم المتحرردة فقامررا برردورها بتشررك

مثلي الدول األعراء في منيمة األمم المتحدة حرور اجتماعراا مدولة م  السماا ل ٖٗمكون من 

 .(ٔ)الفريق بصفة مراقب

وبعرد مرا يقررب مررن عشررة سرنواا مررن اإلعرداد لالتفاقيرة تمخررا فرري النهايرة عرن مشرررو  

وقرد قبلتره . م وتجهرة للعررض علرت األمرم المتحردة988ٔ جرا عليه القراءة الثانية في ديسمبر عام

م ثرم المجلرس ا قتصرادل وا جتمراعي الرذل أحالره إلرت 989ٔلجنة حقوق اإلنسان في مرارس عرام 

م علرت اتفاقيرة 989ٔتشررين الثراني  ٕٓالجمعية العمومية لطمم المتحردة والتري وافقرا بردورها فري 

والنصرروص الررواردة لصررالح الطفررل فرري جميرر  مررا  الترري قررد ترررمنا جميرر  المررواد (ٕ)حقرروق الطفررل

احتوته اإلعالناا أو العهود الدولية السرابقة لهرا، لرذلك حرصرا ديباجرة ا تفاقيرة علرت اإلشرارة إلرت 

 .تلك العهود والمواثيق علت اعتبار أن الطفل يتمت  بالحماية الواردة في جمي  هذه الوثابق

م وهرو اليروم األول الرذل فرتح فيره براب 99ٓٔ كرانون الثراني ٕٙوقد وقر  علرت ا تفاقيرة فري 

بلداً، ويعتبر هذا رقماً قياسياً لم يسبق لره مثيرل، ودخلرا ا تفاقيرة حيرة التنفيرذ مرن  ٔٙالتوقي  عليها 

  .(ٖ)دولة عليها ٕٓم بعد مري ثالثين يوماً من مصادقة 99ٓٔأيلول  ٕٔ

 

                                                

 ومخيمرر. 7ٙـر ٙٙص، دار وابل للنشرر ، عمان ،  لحقوق اإلنسان القانون الدولي ،(م989ٔ) ، غسان الجندل( ٔ)

 . ٖٗٔـ ٕٖٔاتفاقية حقوق الطفل، ص  ، 

 . موق  أمان": ا نترنا"نجيبة محمود، اتفاقية حقوق الطفل،  ،حداد( ٕ)

http://www.amanjordan.org/conferences/vaciaw/vaciaw19.htm.page1-5.   والخلفيرررة، حقررروق

 .هـ ٕٖٗٔ/ٗ/ٖٕتاري، اإلسترجا   .٘ص.والتطبيق الطفل العربي بين النيرية

 .موق  األمم المتحدة": ا نترنا."مقدمة ا تفاقية، الدورة ا ستثنابية المعنية بالطفل( ٖ)

 http://www.un.org/arabic/ga/children/children.htm  هـ ٕٖٗٔ/ٗ/ٖٕسترجا  تاري، اإل. 

http://www.amanjordan.org/conferences/vaciaw/vaciaw19.htm.page1-5
http://www.un.org/arabic/ga/children/children.htm
http://www.un.org/arabic/ga/children/children.htm


 -73- 

 :أهم ممٌزات وسلبٌات االتفاقٌة: الفرم الثانً

 :(ٔ)م ما تمتاز به االتفاقٌة عن غٌرها من االتفاقٌاتأه: أوالً 

إن اتفاقية حقوق الطفل تفرل ما عداها من اتفاقياا حقوق اإلنسان األخررى التري عالجرا  -1

حماية الطفل، وذلك من حيث ما منحته للطفل مرن حقروق وحريراا لرم تررد بشركل صرريح 

مفصرلة والمفسررة الرواردة فيهرا في غيرها من ا تفاقياا، لذلك يمكن ا سرتعانة برالحقوق ال

لفهررم وتفسررير النصررروص العامررة بشررؤن الطفولرررة المنصرروص عليهررا فررري اتفاقيرراا حقررروق 

 .اإلنسان العامة

شملا ا تفاقياا كافة الحقوق األساسرية للطفرل وأصربحا قانونراً دوليراً، مر  إعطراء الردول  -2

 .لةاألطراف حرية التحفي علت البنود التي   تتماشت م  خصوصية كل دو

أنها حددا علت وجه الدقة من هو الطفرل وهرو األمرر الرذل أغفلتره معيرم اتفاقيراا حقروق  -3

اإلنسران، حيررث أخررذا بالسررن األعلرت للطفولررة ممررثالً فرري ثمانيرة عشرررة عامرراً، مرر  إعطرراء 

 .الدول الحق بما هو دون ذلك إن كان لديهم قانون يحدد سن الرشد بما هو دون ذلك

ألولويرة علرت مرا عرداها مرن المصرالح األخررى حرال تعارررها أنها منحا مصالح الطفل ا -4

 .معها

 .أنها عالجا شإون الطفل في وقا السلم، وفي وقا الحرب علت حد سواء -5

إلت جانب اهتمامها بحقوق الطفل السول الصحيح والرذل يعريش فري يرل يرروف عاديرة،  -6

الخاصررة،  فقررد اهتمررا ا تفاقيرراا كررذلك بحقرروق األطفررال مررن ذول الحاجرراا أو اليررروف

كالطفل المعاق، والطفل الالجا، والطفل الرذل ينتمري إلرت أقليرة ثقافيرة أو لغويرة أو دينيرة، 

 .والطفل الجانح

                                                

 ترراري،.http://tissaone.com/boh1/27.htm ٘ص ". انترنررا: "حقرروق الطفررل مررن منيررور دولرري: لاير(  ٔ)

  .هـ ٕٖٗٔ/ٗ/ٕٗاألسترجا  

 . 89ٔ، 8ٖٔ، ٙ٘ٔص. الكويتية مجلة الحقوق، اتفاقية حقوق الطفل : ، عبدالعةيةومخيمر     

http://tissaone.com/boh1/27.htm.تاريخ
http://tissaone.com/boh1/27.htm.تاريخ
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دعا ا تفاقية إلت التعاون الدولي لحماية ورعاية الطفولة، والوفاء بحاجاتها، ودعرا إلرت  -7

 .اتخاذ تدابير علت المستوى الدولي لتحقيق هذا الغرض

ة دولية تتعلق بحقوق اإلنسان يصادق عليها عند إقرارها مرا يةيرد عرن مابرة أنها أول اتفاقي -8

وتعتبررر وثيقررة عالميررة . دولررة( 9ٔٔ)وخمسررين دولررة، ويبلررغ عرردد الرردول المصرردقة عليهررا 

 .تنطبق علت األطفال في كل مكان

 :(ٔ)المآخص على االتفاقٌة: ثانٌاً 

ابق حقرروق اإلنسرران دون نصررا ا تفاقيررة علررت حقرروق للطفررل سرربق ورودهررا فرري معيررم وثرر -1

مراعاة صياغتها بشكل يتالءم م  حالة الطفل البدنية والعقلية  سيما وأن ا تفاقيرة توررح 

بجالء حاجة الطفل إلت حماية ورعايرة خاصرة نيرراً لعردم نررجه البردني والعقلري، ومثرال 

إلعردام حقه في الحياة فقد كان يتطلب أن تحير ا تفاقية اإلجهاض، أو تطبيق حكرم ا: ذلك

 .علت األم الحامل حتت تر  حملها حماية لحق الجنين في الحياة

وعلت الرغم مرن الردور األساسري الرذل تعتررف بره ا تفاقيرة لطسررة والوالردين فري رعايرة  -2

الطفل وحمايته، إ  أنها في المقابل سرلبتهما حقوقراً جوهريرة أقررا لهمرا بهرا وثرابق حقروق 

شرؤن الحقروق ا قتصرادية وا جتماعيرة والثقافيرة الصرادر فالعهد الدولي ب. اإلنسان األخرى

عرررن األمرررم المتحررردة يعتررررف لبآبررراء واألوصرررياء بحريرررة اختيرررار مرررا يرونررره مرررن مررردارس 

ألطفررالهم، وأن يإمنرروا ألطفررالهم التعلرريم الررديني واألخالقرري الررذل يتمشررت مرر  معتقررداتهم 

المدنيررة والسياسررية  وقرردر ورد نررص مشررابه فرري العهررد الرردولي للحقرروق( 7/ٖٔم)الخاصررة 

ورغم إقرار هذا الحق للوالدين في هاتين الوثيقتين الدوليتين، فإن اتفاقيرة حقروق ( ٗ/7ٔم)

الطفل قد أغفلا هذا الحق لوالدل الطفل مما ُيعد تراجعراً عرن حقروق ترم إقرارهرا لهمرا فري 

 .وثابق دولية سابقة

                                                

وردود فعرل عربيرة ،  "،89ٔ-ٕٗٔص ، مجلرة الحقروق الكويتيرة ،  اتفاقية حقوق الطفرل،  ، عبدالعةيةمخيمر(  ٔ)

 الجمعية الكويتية لتقردم الطفولرة ، مجلة الطفولة العربية" قوق الطفلحول مشرو  اتفاقية هيبة األمم المتحدة لح

 . 9ٔ-ٙٔص.989ٔ، إبريل (8)العدد  ،
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حقوقراً يمارسرها بشركل مسرتقل، قيدا ا تفاقية من سلطة الوالدين علت الطفل وذلك بمنحره  -3

وحرياا   تخر  ألل رقابة من قبلهم كحرية المراسالا وحرية الفكر والوجردان وتلقري 

وجعلررا دور اآلبرراء مقصرروراً فقررط علررت توجيرره . المعلومرراا، والحررق فرري الحيرراة الخاصررة

 .الطفل في ممارسة هذه الحقوق بطريقة تنسجم م  قدراا الطفل المتطورة

أن ا تفاقية قد تناولا الكثير من حقوق الطفل األساسية إ  أنها قرد أغفلرا علت الرغم من  -4

نهرا اقتصررا فري ذلرك علرت إحقروق الطفرل قبرل المريالد، حيرث : تفصيل عدد منها من ذلك

إشارة عاررة في ديباجتها عرن حاجرة الطفرل لحمايرة قانونيرة مناسربة قبرل الرو دة وبعردها 

مرن ذلرك أيرراً حرق الطفرل أثنراء الكروارث الطبيعيرة فهي لم تتحدث عن ا جهاض مرثالً، و

والحروب في الحصول علت األولوية لتلبية احتياجاته األساسية من غرذاء ورعايرة صرحية 

بالوسرابل الشررعية المختلفرة  هحق الطفل في التعبير عرن مشراعر :ومن ذلك أيراً  ،ومؤوى

ب ربمرا يرإدل إلرت إصرابته تجاه ا حتالل والتفرقة العنصرية واليلم ا جتمراعي دون عقرا

 . بعاهاا صحية أو نفسية

أغفلا ا تفاقية الربط بين الطفولة واألمومة ولم ترتب أيه حقوق لطمومة رعايرة للطفولرة  -5

بشررؤن واجررب الرردول األطررراف فرري كفالررة (   ٕ/ٕٗم)وحمايررة لهررا اللهررم إ  مررا ورد فرري 

 . الرعاية الصحية المناسبة لطمهاا قبل الو دة وبعدها

اآللية الواردة فري ا تفاقيرة لحمايرة الطفرل، والمنروط بهرا رقابرة تطبيرق ا لتةامراا الرواردة  -6

إذ أن عملها يقتصر علت مجرد تلقري تقرارير  ،فيها من قبل الدول األطراف تتسم بالرعف

وكران المفتررض بهرا  ،من الدول وإبداء بعض المقترحاا والتوصرياا بشرؤن هرذه التقرارير

اا الإلنسررانية الترري يتعرررض لهررا األطفررال فرري وقررا تتصرراعد فيرره تجررريم بعررض الممارسرر

وفرري وقرا تتصرراعد فيرره انتهاكرراا حقرروق الطفررل فرري  ،الردعوة إلررت احترررام حقرروق اإلنسرران

 . عديدة من عالم اليوم أنحاء
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 : أهم اإلعالنات الصادرة بعد اتفاقٌة حقوق الطفل :الفرم الثالث

م صرردرا إعالنرراا دوليررة أخرررى مكملررة لهررا 989ٔبعررد إعررالن اتفاقيررة حقرروق الطفررل لعررام 

- :(ٔ)ومنها

اإلعالن العالمي لبقاء الطفرل وحمايتره ونمابره وخطرة العمرل لتنفيرذ هرذا اإلعرالن فري التسرعيناا، . ٔ

أيلررول /ٖٓ ،األمررم المتحرردة نيويررورك)وقررد صرردر عررن مررإتمر القمررة العررالمي مررن أجررل الطفررل 

 (. م99ٓٔ

 ٖٔ-9المنعقررد فرري القرراهرة فرري الفترررة مررن " سرران فرري اإلسررالمحقرروق اإلن" إعررالن القرراهرة حررول . ٕ

ونرص  ،م، ويتكون اإلعالن من مقدمرة وخمرس وعشررين مرادة99ٓٔهـ الموافق ٔٔٗٔمحرم 

في المادة السابعة منره علرت رررورة حمايرة حقروق األطفرال، ويبرين التةامراا الردول إةاء تلرك 

 . الحقوق

دورة )سررالم الصررادر عررن مررإتمر القمررة اإلسررالمي إعررالن بشررؤن حقرروق الطفررل ورعايترره فرري اإل. ٖ

هرـ ٘ٔٗٔرجرب  ٖٔ-ٔٔالمنعقد في الدار البيراء بالمغرب فري الفتررة مرن ( اإلخاء وا نبعاث

وجاء تقسيم حقوق الطفرل فري اإلعرالن تقسريماً ةمنيراً باعتبرار أن الطفرل يمرر  ،م99ٖٔالموافق 

وقرراً للطفررل قبررل أن يوجررد وذلررك مررن ة، وعلررت هررذا فقررد أورد اإلعررالن حقفرربمراحررل ةمنيررة مختل

خالل ا هتمام بؤسرة الطفل، ثم عندما يصبح جنيناً في بطن أمه، ثم عندما يولد، ثم حقوقره فري 

 .اليروف العادية، ثم أخيراً حقوقه في اليروف ا ستثنابية

ولكن يإخذ علت هذه اإلعالنراا أنهرا غيرر إلةاميرة، كمرا هرو الحرال فري اتفاقيرة حقروق الطفرل 

 . م989ٔام لع

ومن الجدير بالذكر أن جامعة الدول العربية كانا قد أصدرا قبل اتفاقية حقروق الطفرل لعرام 

م، ويتكون هذا الميثاق من مقدمرة وواحرد وخمسرين 98ٖٔم ميثاق حقوق الطفل العربي سنة 989ٔ

 .(ٕ)مادة موةعة علت عدة موروعاا 

                                                

 ،8ٕٗ ،8ٕ٘-7ٕ٘، ٕٓٗص. ا تفاقية الدولية لحقوق اإلنسان (.م99ٓٔ) وابل أحمد، عالم( ٔ)

 .  9ٕٓ-ٕٓٓص. المصدر السابق( ٕ)
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وإعررالن مررنح الشررعوب حررق تقريررر  وقررد أشررار الميثرراق فرري المقدمررة لميثرراق األمررم المتحرردة

المصررير، وإعررالن التنميررة واإلنمررراء ا جتمرراعي، واإلعررالن العرررالمي لحقرروق اإلنسرران، واإلعرررالن 

العررالمي لحقرروق الطفررل، كمررا أشررار إلررت ميثرراق جامعررة الرردول العربيررة ونيررم وكا تهررا المتخصصررة، 

 . وميثاق العمل ا جتماعي للدول العربية، وغيرها

بق الدولية السابقة يجب أخذها بعين ا عتبار عند تفسير وتطبيرق ميثراق حقروق وكل هذه الوثا

الطفل العربي، وقد أشارا المقدمة إلت أن الطفل هو كل إنسان من يروم مولرده إلرت بلوغره الخامسرة 

 .عشرة من العمر

 : فهًللطفل أما الحقوق األساسٌة التً أقرها المٌثاق العربً 

 .التنشبة األسرية القابمة علت ا ستقرار األسرلحق الطفل في الرعاية و. ٔ

 . حق الطفل في األمن ا جتماعي. ٕ

 .حق الطفل في العناية الصحية، له وألمه من يوم حملها. ٖ

 . حق الطفل في بيبة صحية. ٗ
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 .حق الطفل في ا نفتاا علت العالم من حوله وأن ينشؤ علت حب خير اإلنسانية. ٔٔ

بؤنره جعرل سرن الطفرل خمسرة عشرر : ويتمية ميثاق الطفل العربي عرن اتفاقيرة حقروق الطفرل 

 . سنة، أما ا تفاقية فإنها جعلا سن الطفولة ثماني عشرة سنة

برل إن مرن أهدافره تنشربه أجيرال مرن  ،فل دور الردين فري تنشربه األطفرالكما أن الميثاق لم يغ 

األطفال العرب تإمن بربها وتتمسك بمبادئ عقيدتها، علت عكس اتفاقية حقروق الطفرل فإنهرا تجنبرا 

 . اإلشارة للدين

ويهدف الميثاق إلت تقرير الحقروق للطفرل العربري فهرو موجره لططفرال العررب خاصرة، أمرا  

 .ال العالمفالطفل فإنها موجهة لكافة أطاتفاقية حقوق 

ومما يإخذ علت ميثاق الطفرل العربري أنره نرص علرت الحقروق األساسرية فقرط للطفرل أل أنره  

توجد حقوق كثيرة للطفل لم يتعرض لها الميثاق وإن كان عردم ذكرر الميثراق لبراقي الحقروق   يعنري 

 . عدم اعترافه بها

لعربي أنه تغلرب عليره الجوانرب التوجيهيرة واإلرشرادية أيراً ومما يإخذ علت ميثاق الطفل ا 

أكثر من ا لتةاماا القانونية المحددة، فهو يعتبر بمثابة خطة عمل عربية أو توجيهاا إرشادية فري 

 .مجال الطفولة

 حقوق الطفل فً االتفاقٌات الدولٌة : الرابعالفرم 

ة نجرد أن معيرم الحقروق من خالل عررض حقروق الطفرل فري اإلسرالم وفري المواثيرق الدولير 

وذلك كحقره فري  ،األساسية التي أقرتها تلك المواثيق للطفل تتفق م  ما منحته الشريعة له من حقوق

فري اللعرب، وفري العريش مر   ها سم منذ مولده، وفي النفقة وفي التعليم وفي التربيرة والتوجيره، وحقر

ثيرق جراءا فرري معيمهرا موافقررة والديره، إلرت غيررر ذلرك مررن حقروق تفصريلية نصررا عليهرا تلررك الموا

ومنسرجمة مر  فطررة هللا  ،لروا الشريعة اإلسالمية وتتماشت م  أهدافها في تربية النشيء وتوجيهره
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التي فطرر النراس عليهرا، لرذلك كران مرن اإلنصراف تةكيتهرا واإلشرادة بهرا طالمرا أنهرا   تتنراقض مر  

 . أصل من األصول الثابتة في الشريعة

اعتبرار مرا أقرتره مرن حقروق للطفرل هرو مخترعراا حديثرة، برل علرت  ولكن   ينبغري مر  ذلرك

خمسرة مرا يقرارب مرن العكس فإن الشرريعة قرد منحرا الطفرل حقوقره األساسرية منرذ نةولهرا، أل منرذ 

عشر قرنراً، وذلرك ألن حقروق األفرراد عامرة ومرن ررمنها األطفرال هري منحرة مرن هللا تعرالت، إذ أن 

وأهرم مرا يميرةه أنره يحقرق مصرلحة الفررد، وأنره مقيرد بمرا  ،ريعةمنشؤ فكرة الحق في اإلسالم هو الش

 .يمن  اإلررار بالغير من الفرد والجماعة

أن هرذه الحقروق تتمتر  بقردر كراف مرن " ويترتب علت كون حقوق الطفل منحة من هللا تعرالت 

إلرت ذلرك ا حترام والقدسية التي تشكل رمانة لعردم ا عترداء عليهرا مرن الحكرام أو األفرراد، إررافة 

،إذ أن (ٔ)"فإنهررا بهررذا الوصررف غيررر قابلررة بطبيعتهررا لإللغرراء والنسرر،، وخاليررة مررن اإلفررراط والتفررريط

الشريعة التي هي مصدر الحقوق صالحة لكل ةمان ومكان فنصوصرها جراءا عامرة ومرنرة بحيرث 

 .(ٕ)  يمكن أن تحتاج إلت تعديل أو تبديل

برراليهور بعررد أن مررر الطفررل بصررنوف مررن  فرري حررين أن العنايررة بالطفررل والطفولررة قررد برردأا

اإلهمال والتعذيب، ورروب من النكران لحقوقه وحاجاته األساسية، فبدأ ا عتراف الدولي بحقوقه 

، وذلررك ألن مصرردر الحررق فرري القررانون الرردولي هررو (ٖ)م9ٕٗٔاألساسررية فرري إعررالن جنيررف لعررام 

لتغيير والتبديل أو الحرذف والنكرران نصوص القوانين التي هي من ور  اإلنسان، لذلك فإنها قابلة ل

والحقوق عندما يرتبط تطبيقهرا برواة  دينري وأخالقري تكرون أكثرر مصرداقية وتطبيقراً علرت أرض (ٗ)

 . الواق 

                                                

مجلررة اإلسررالم اليرروم تصرردر عررن " حمايررة حقرروق الحيرراة فرري الشررريعة اإلسررالمية" ، جررابر إبررراهيم   ، الررراول(  ٔ)

 .7ٕ، ص98٘ٔإبريل /ٖالعدد ( كوإيسي)المنيمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة 

    (ٖٙ/ٔ)التشري  الجنابي اإلسالمي مقارناً بالقانون الورعي، : ، عبد القادر عوده(ٕ)

مجلرة العلروم ا جتماعيرة، تصردر " حقوق الطفل بين التربية اإلسرالمية والتربيرة الغربيرة الحديثرة: "تركي، رابح( ٖ)

 ..  ٕٗٔالفصل الخامس، ص: ، وانيرٖٕٔ-ٕٕٔ، ص98ٓٔتموة /ٕعن جامعة الكويا، عدد

  (ٙٔ/ٔ)التشري  الجنابي اإلسالمي  ،، عبدالقادر عودة(ٗ)
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ومن جهة أخررى فإنره ورغرم ا تفراق برين الشرريعة وا تفاقيراا مرن حيرث تشرابه الحقروق الممنوحرة 

 . الحقوق الممنوحة للطفل قبل مولده أو بعده للطفل إ  أنه يوجد بعض الفروق بينهما سواء في

إنمرا سرينير  إلرت بعرض المرواد التري يراهرا   ولن يتعرض الباحث  لكل ما في اتفاقيرة حقروق الطفرل؛

 .  تحتاج التعليق إيجاباً أو سلباً 

 : حقوق الطفل قبل الوالدة فً االتفاقٌات الدولٌة :الفرم الخامس

إلت حقوق الطفل قبل الميالد مطلقاً، أما إعالن حقوق م 9ٕٗٔلم يتعرض إعالن جنيف لعام 

م فقرد نرص فري المرادة الرابعرة منره علرت وجروب إحاطرة الطفرل بالعنايرة والحمايرة 9٘9ٔالطفل لعام 

الخاصتين الالةمتين قبل الور  وبعده، وهذا ما أشارا إليه أيراً ديباجرة اإلعرالن، وأكدتره اتفاقيرة 

باإلرافة إلت أنهرا قرد نصرا فري المرادة الرابعرة والعشررين  ،جتهام في ديبا989ٔحقوق الطفل لعام 

 ".كفالة الرعاية الصحية المناسبة لطمهاا قبل الو دة وبعدها"منها علت 

وبذلك يتبين أن الحقوق التي أقرتها تلك المواثيق للطفل قبل ميالده قد اقتصررا علرت رعايرة 

مررن ا عتررداء عليرره، وفرري المقابررل فإنهررا أغفلررا األم الحامررل مررن الناحيررة الصررحية، وحمايررة الجنررين 

 . حقوقاً أساسية منحها اإلسالم للطفل قبل ميالده وهي ذاا تؤثير هام علت مستقبله بعد ميالده

 : وأهم هصه الحقوق هً

حصر العالقة الشرعية بين الرجل والمرأة بالةواج الشرعي، وشتان ما بين طفرل ينشرؤ  :أوالً 

شرررعي يقررر حقوقره، وطفرل آخرر ينشررؤ وهرو   يعررف إلرت مرن ينسررب فيعررف أبراه فري يرل ةواج 

ة واألمومررة، ومحرومرراً مررن العنايررة والرعايررة وبرررومرراً مررن عواطررف األسرررة وحنرران األفيشررب مح

والتهذيب، من أجل ذلك حرم اإلسالم الةنا وحكم علرت صراحبه بالعقوبرة الصرارمة حمايرة للطفولرة، 

  تعتبررر كررل وطء محرررم ةنررا وأغلبهررا يعاقررب بصررفة " ة إذ أنهررا وهررذا مررا تفتقررر إليرره القرروانين الدوليرر

 .(ٔ)"خاصة علت الةنا الحاصل من الةوجين فقط، و  يعتبر ما عدا ذلك ةنا ما دام عن تراض

                                                

 (ٖٙٗ/ٕ)، التشري  الجنابي اإلسالمي ،عبدالقادر ،  عوده( ٔ)
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فكانا أوروبا والبالد الغربية عامة مسرحاً لشيو  الفاحشة والفساد الخلقي نتيجة إباحرة الةنرا 

المواليد فري أوروبرا مرثالً أو داً غيرر شررعيين   يعرفرون  لكثير منافكان  ،وترك األفراد لشهواتهم

وفري السرويد % ٘ٙلهم آباء و  أسراً، حيث بلغا نسبة المواليرد خرارج رابطرة الرةواج فري ايسرلندا 

 .(ٔ)%95ٖ٘وفي بريطانيا % 5ٙٔٗوفي فرنسا % 5ٖ٘٘

نسرراء فرري كثيررر مررن لررذلك فقررد أدى شرريو  الةنررا إلررت مقاومررة الحمررل الررذل يررإدل إلررت عقررم ال

األحوال، فكانا النتيجة أن قل النسل فري بعرض الردول قلرة يراهرة تنرذر بفنراء هرذه الردول أو توقرف 

الرذل " اإليردة" ، وعلرت رأسرها (ٕ)نموها، هذا من جهة ومن جهة أخرى انتشرا األمراض السارية

ي كرل منطقرة فري أصبح يمثل أةمة عالمية طاربرة حيرث إنره يقرري علرت حيراة البرالغين واألطفرال فر

العررالم ويترررك األطفررال البرراقين علررت قيررد الحيرراة يتعايشررون مرر  هررذه اليررروف القاسررية، و  يسررتثنت 

مليون إفريقي بسبب فيروس اإليدة، وفي عرام  5ٕٕم وحده ماا 998ٔففي عام  ،المرض أل قارة

والكراريبي وفري أمريكرا الالتينيرة  ،م أصاب الفيروس حوالي رب  مليون شخص فري أوكرانيرا999ٔ

 5ٔٙوفرري آسرريا كرران  ،مررنهم أطفررال 75ٖٙٓٓمليررون شررخص بفيررروس نقررص المناعررة  57ٔأصرريب 

م، وألن 999ٔطفل يعيشون م  ذلك الفيرروس فري نهايرة عرام  5ٕٕٓٓ٘ٓمليون شخص بمن فيهم 

يقتل أكثر من مليوني بالغ سرنوياً، فإنره يسرتلب جبهرة مرن جبهراا الحمايرة آل ف األطفرال " اإليدة" 

 .(ٖ)"يصبحون أيتاماً يومياً  الذل

                                                

ألغلب المواليد فري " م بعنوان ٕٕٓٓ/ٖ/ٕ٘خطيب، كمال، نقالً عن مقالة في صحيفة هآرتس عدد يوم ا ثنين ( ٔ)

" ا نترنررا"والترري تنقرل هرذا المقرال بردورها عررن صرحيفة نيويرورك األمريكيرة " جرد آبراء شررعيينأوروبرا   يو

 مسلمة " موق 

http://www.muslema.com/muslema/article?sid408Page1-2  .  هـ ٕٖٗٔ/ٗ/ٕ٘تاري، األسترجا. 

  (8ٕٖ/ٕ).التشري  الجنابي"  عبدالقادر،  عوده( ٕ)

وهري مطبوعرة  8ٓٔم، صٕٔٓٓيونيرو / 7العردد.  مجلرة الطفولرة العربيرة" مٕٔٓٓور  األطفال في العالم ( "ٖ)

 .  ٖ٘-٘ٔص. مٕٓٓٓبإذن من اليونسيف، نيويورك 
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وعلررت هررذا األسرراس حرمررا الشررريعة الةنررا لتجنررب الوصررول إلررت تلررك النترراب  المخيفررة، " 

وقررا أشد العقوباا للةناة حتت أنها اعتبرا من يةني بعرد إحصرانه غيرر صرالح للبقراء ألنره مثرل 

 .(ٔ)"في الشريعة حق البقاء السياسيء وليس للمثل 

، فإنه كان األجدر باتفاقياا حقروق (ٕ)ن عالجه إ  أنه يمكن الوقاية منهوم  أن اإليدة   يمك

باعتبرار أن "الطفل خاصة النص علرت تحرريم الةنرا وفررض العقوبراا الصرارمة لره حمايرة للطفولرة 

ذلررك الرررمانة األساسررية لوقررف اإلصررابة باإليرردة وانتشرراره وانتقالرره مررن األمهرراا المصرراباا إلررت 

أن إجراءاا الوقاية التي تعتمد علت األساليب الطبية وحدها عجةا عرن  أطفالهن، خاصة وقد ثبا

 .(ٖ)"وقف انتشار المرض

حق الطفل في أن يخترار لره والرده منرذ البدايرة األم الصرالحة أخالقراً ودينراً وصرحة عنرد  :ثانٌاً 

يرهرا الةواج، وهكذا فرإن اإلسرالم قرد تردخل لمصرلحة الطفرل حترت قبرل أن يولرد، ذلرك أن للوراثرة تؤث

العميررق فرري األطفررال يتجلررت فرري الصررفاا الجسررمية والخلقيررة علررت حررد سررواء، فقررد أثبررا علررم الررنفس 

الحديث أن الذكاء والقدراا الخاصة كلها تورث، كما أثبا أن المةاج وهو الذل يتوقرف علرت حالرة 

ة عشرر الجهاةين العصبي والغددل يتؤثر بالوراثة أيراً، واإلسالم كشف عن هذه األشياء منذ خمسر

 .(ٗ)قرناً وأوصت بمالحيتها

ا عتراف بحق الملكية الخاصة للطفل منذ أن تحمل به أمه في بطنهرا إذ بمجررد ثبروا  :ثالثاً 

الحمل عند المرأة يثبا حقره فري اإلرث وفري الوصرية وفري الوقرف، إذا انفصرل عرن أمره حيراً، وفري 

 .إثباا حق الملكية للطفل قبل ميالده رمان لمستقبله

                                                

   (8ٖٗ/ٕ).التشري  الجنابي اإلسالمي ،عبدالقادر، عودة(  ٔ)

 .  ٗص.منيمة األمم المتحدة للطفولة: عمان. ٕٓٓٓاإليدة، مسيرة األمم (  ٕ)

 الشبكة اإلسالمية": ا نترنا. "حقوق الطفل بين الحقيقة واإلدعاء  ، ، علي عليوه(  ٖ)

http://islam web.net/family/sons21.htmPage2  .  هـ ٕٖٗٔ/ٕٙتاري، األسترجا. 

 .  7ٓٔص،  ٕعدد م ، 89ٓٔ، جامعة الكويا ، لوم ا جتماعية مجلة الع، حقوق الطفل ، رابح  ، تركي (ٗ)
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حررق الطفررل فرري النفقررة عليرره مررن خررالل النفقررة علررت أمرره الحامررل فرري جميرر  اليررروف  :رابعةةاً 

 .واألحوال سواء كانا ةوجة أم مطلقة

حررق الحيرراة، يقرررر اإلسررالم حررق الحيرراة المطلررق للطفررل قبررل أن يولررد وذلررك بتحررريم  :خامسةةاً 

ين سربباً فري مروا اإلجهاض علت الرأل الراجح في جمي  مراحل الجنين قطعاً إ  إذا كان بقاء الجن

األم وهالكها، وبتؤخير تنفيذ العقوبة علت الحامل إلت ما بعد الو دة إذا كران تنفيرذها يررر برالجنين، 

وذلك كمإشرر إلرت المجتمر  لمنحهرا  وبتخفيف بعض التكاليف الشرعية عن األم الحامل ألجل الطفل

 .إعفاءاا استثنابية من تكاليفها المدنية والعملية

فاقيراا حقروق الطفررل أغفلرا ذلرك كلره، و  يغيرر مررن ذلرك مرا ورد فري إعررالن فري حرين أن ات

م مررن حاجررة 989ٔم وأشررير إليرره فرري ديباجررة اتفاقيررة حقرروق الطفررل لعررام 9٘9ٔحقرروق الطفررل لعررام 

الطفررل لحمايررة قانونيررة مناسرربة قبررل الررو دة وبعرردها، فهرري مررثالً لررم تررنص علررت حيررر تطبيررق عقوبررة 

علرت " ولم تتحدث كذلك عن اإلجهراض،  ،تت تر  حملها حماية للجنيناإلعدام علت األم الحامل ح

الرغم مرن أن اقتراحراا كهرذه قردما مرن المناقشراا، وقرد وافرق الرذين وررعوا الصرياغة التمهيديرة 

وبهرذا   تلرةم ا تفاقيرة نفسرها بهرذه .  تفاقية حقوق الطفل علرت عردم تررمينها مبردأ ررد اإلجهراض

 .(ٔ)"القرية بطريقة أو بؤخرى

 : حقوق الطفل بعد الوالدة فً االتفاقٌات الدولٌة: الفرم الخامس

علت الرغم من ا تفاق برين الشرريعة وا تفاقيراا الدوليرة مرن حيرث تشرابه الحقروق الممنوحرة 

 . للطفل بعد الو دة إ  أنه يوجد بعض الفروق الربيسية بينهما

  :سن الطفولة فً الشرٌعة واالتفاقٌات الدولٌة: أوالً 

م في تعريف الطفرل مرن برين اإلعالنراا وا تفاقيراا 989ٔانفردا اتفاقية حقوق الطفل لعام 

فقد نصا ا تفاقية فري المرادة األولرت منهرا علرت أن الطفرل هرو كرل . األخرى الخاصة بحقوق الطفل

                                                

ورشررة المرروارد ،  قبرررص. ٔ/ط.حقرروق الطفررل إلررت واقرر  تحويررل ، (م99٘ٔ)  صررقلي ، غررانم وشرريرين بيبرري(  ٔ)

 .  ٕٔص ، العربية 
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إنسان دون الثامنة عشرة من العمر ما لم يبلرغ سرن الرشرد قبرل ذلرك بموجرب القرانون المنطبرق عليره 

برل لقرد . إذاً لرم تجعرل ا تفاقيرة سرن الثمانيرة عشرر أمرراً ملةمراً . في تلك الدول الموقعة علت ا تفاقية

 . تركا لكل دولة حرية التحفي علت البنود التي   تتماشت م  خصوصيتها

يد   يتفق مر  أقروال جمهرور الفقهراء الرذين لهرم تحديرد آخرر دحومن ناحية شرعية فإن هذا الت

وهو ما يهر أثره في تحديد سرن . فقد دأبوا علت تحديد سن الطفولة بسن أقل من ذلك. لسن الطفولة

الةواج للفتاة  في قوانين األحوال الشخصية بعمرر يترراوا برين الرابعرة عشررة والخامسرة عشررة أو 

ومرن المالحري أن الفقره اإلسرالمي أخرذ بعرين ا عتبرار مرحلرة البلرو  معيراراً . السابعة عشرة قمرية

 . ا الخصوصبهذ

: ولقررد دأب الفقهرراء المسررلمون علررت اعتمرراد خمررس مراحررل أساسررية يمررر بهررا اإلنسرران، وهرري

المميرةة، ومرحلرة التمييرة، ومرحلرة البلرو ، غيرر ، ومرحلة الطفولة (الجنين)مرحلة ما قبل الو دة 

ولكل من هذه المراحل أحكامها الخاصة. وأخيراً مرحلة الرشد
.
 
(ٔ)

 

 : دٌد سن الطفولةالبلوغ وعالقته بتح

جعل الشار  الحكيم البلو  هرو الحرد الرذل يبردأ التكليرف عنرده باعتبرار أن غالرب رشرد النراس 

: رفع القلم عن ثةالث: "  رسول هللا لقورواية علت رري هللا عنه سن البلو  بدليل  عنديحصل 

"عن الصبً حتةى ٌحةتلم والمجنةون وحتةى ٌفٌةق والنةائم حتةى ٌسةتٌقظ
(ٕ)

م يعنري عردم ورفر  القلر. 

 . المسإولية لعدم األهلية

ولما كان البلو  أمارة علت أول كمرال العقرل، وكران وقرا حصرول البلرو  بعالماتره الطبيعيرة 

مختلفاً من شخص آلخر وقرد يختلرف أحيانراً عرن وقتره المعتراد، فقرد تردارس الفقهراء تحديرد سرن عرام 

                                                

نرابلس " جابيرة مرن منيرور إسرالمينقرايا الصرحة اإل" ناصر الدين محمد، بحث بعنوان  ،الشاعر: انير لذلك(  ٔ)

 . ٕٔ-7ٔص . ٕٗٓٓفلسطين   -

  79ٙٔص ٖٕٗٔ رقم من   يجب عليه الحد، حديثباب ما جاء في ،كتاب الحدود ، الترمذل جام ( ٕ)
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ما برين الردخول فري السرنة العاشررة مرن  للبلو ، جاعلين الحد األدنت للبلو  يتراوا من مذهب آلخر

 . عمر الصبي إلت اثنتي عشرة سنة

أما الحد األعلت للبلو  فيتراوا ما بين تمام الخمس عشرة سنة والثماني عشرة سنة
(ٔ)

 . 

وذلك أن جملة قرايا تتعلق بالبلو ، مرن  في غاية األهمية إن معرفة البلو  وتحديد سنة هو 

.   يكرون مكلفراً بجملرة التكراليف الشررعية الواجبرة علرت وجره اإللرةام أهمها أن الشخص قبل البلو 

وكرذا األمررر بخصرروص الحرر  . ج  عليهرا ويثرراب عليهرراشررفالصرالة   تجررب علررت الصربي وإن كرران ي

ة فرري الررراجح، وإن وشررهادة الصرربي غيررر معتبررر. ن منررهالصرروم، ويمررين الصرربي ونررذره   ينعقرردا

وكرذا العقوبراا مرن حردود وقصراص   ، (2) أحروال معينرة المالكية يررون جرواة شرهادة الصربي فري

تسراهل مقارنرة  وعرورة الصربي محرل. صبي وإنما يإدب بالوسابل المناسبة لمثل عمرهالتطبق علت 

 . حكام ا ستبذانوكذا أ. م  البالغ

عنررده فترررة مررن أجررل تلررك األمررور فإنرره ينبغرري ا حتيرراط فرري تحديررد سررن البلررو  والررذل تنتهرري 

فقرد يهررا بعرض . هامرة كرالةواج مرثالً ديد السن يتعلق به قرايا مصيرية اصة وأن تحالطفولة، خ

المبكرر والرذل يرتم قبرل تمرام الثامنرة عشررة والرذل يكرون بمن  الةواج ا تجاهاا في المجتم  تنادل 

 . فيها الشخص   يةال طفالً انطالقاً من تعريف األمم المتحدة للطفل

م لررم تجعررل سررن الثامنررة عشررر أمررراً ملةمرراً، بررل جعلررا 989ٔإن اتفاقيررة حقرروق الطفررل لعررام 

 . لطعراف والقوانين المعمول بها في الدول دوراً في تحديد سن الطفولة

 حق الرضاعة : ثانٌاً 

وتؤكيداً علت ذلك فقد ذهب بعض الفقهاء إلت وجوب . دعا اإلسالم إلت إررا  الطفل من أمه

نعا عن إرراعه م  قدرتها علت ذلك، وفي بعض الحا ا إررا  األم لطفلها، وأنها تؤثم إذا امت

                                                

 9ٙٔ-9ٔٔص  8/ ج ،ٔ، طالكويا ، وةارة األوقاف والشبون اإلسالمية ،  ( م99٘ٔ) الموسوعة الفقهية(  ٔ)

,داسإح١اءاٌتشاثاٌعشبٟ,اٌما٘ش ,ِحّذفؤادعبذاٌبالٟ:تحم١ك,اٌّٛطأ,أبٓأٔظأبٛعبذهللا,األِاَِاٌه(ٕ)

(2/726)
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باإلرافة إلت ذلك فقد أوجب اإلسالم علت والد الطفل النفقة . ا ستثنابية تجبر قراًء علت إرراعه

. علت الرري  وأمه إذا أررعته ولكن في حدود سعته دون عنا و  إرهاق ودون تقتير و  بخل

  : قال تعالت                       

                      [البقرة :ٕٖٖ.] 

اسرية للطفرل أما اتفاقياا حقوق اإلنسان فإنه وعلت الررغم مرن إقرارهرا بمعيرم الحاجراا األس

إ  أنها أغفلا حقاً أساسياً وررورياً له عندما لم تنص علت حق الطفرل فري الررراعة، واقتصررا 

سريما الوالردين بالنشرراا والمقرا ا حرول تةويرد المجتمر  و ( ٕ/ٕٗ)ادة فقرط علرت تعهردها فري المر

 . جدوى الرراعة الطبيعية ومةاياها

رة الرررراعة فهررذا مررا لررم تررنص عليررره أمررا بخصرروص النفقررة علررت األم المرررر  خررالل فتررر

ا تفاقياا أو تتعرض له
(ٔ)

  . 

أهملا ا تفاقياا بعض الحقوق الهامة والتي أكد عليهرا اإلسرالم، وأثبترا الدراسراا التربويرة  :ثالثاً 

ا جتمراعي وواألبحاث الطبية المعاصرة أهميتها وأثرها علت الجانب الحسي والنفسي والعقلري 

والعقيقة والحلق والختان، واآلذان في أذن المولود بعد و دتهالتحنيك : للطفل مثل
(ٕ)

 . 

م، في المادة الثالثة منه علت حق الطفرل فري ا سرم منرذ 9٘9ٔنص إعالن حقوق الطفل لعام  :رابعاً 

 . م أيراً في المادة السابعة منها989ٔو دته، وهذا ما نصا عليه اتفاقية حقوق الطفل لعام 

إلرت حرق الطفرل فري حسرن اختيرار األهرل  سرمه و  إلرت مرا يترترب  ولم تشر تلرك النصروص

أما الشرريعة اإلسرالمية فإنهرا   تكتفري بحرق الطفرل . علت ا سم من آثار إيجابية أو سلبية في نفسيته

                                                

 . 7ٓٗص ،الدار السعودية ، الطب والقرآن  خلق اإلنسان بين، (م98ٗٔ) علت محمد،  البار(  ٔ)

". اإلنترنرا" مقارنة بين حقوق الطفل الورعية وبين التي قررتها الشرريعة اإلسرالمية:الةهراني، علت إبراهيم(  ٕ)

Htt://www.saaid.net/leqa/9.htm page 25   هـ ٕٖٗٔ/ٗ/ٕٙتاري، اإلسترجا. 
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فري أكثرر مرن حرديث  برل توجرب أن يكرون هرذا ا سرم حسرناً لرذلك فقرد ثبرا عرن النبري . في ا سرم

ألنها لم تكن حسنة شريف أنه غير بعض األسماء
(ٔ)

 . 

مفهوماً جديداً حوله موبهذا يكون اإلسالم أول من اهتم باسم الطفل وقد
(ٕ)

 . 

 حق النسا : خامساً 

ة عيأكدا الشريعة علرت حرق الطفرل فري نسربه إلرت والديره وهرو الرذل يثبرا لره برالو دة الشرر

 . الطفل وصيانة حقوقه منهما، و  شك أن قرية النسب هذه تمثل حصناً واقياً منيعاً لحماية

من أجل ذلك حرم اإلسالم التبني الذل مرن شرؤنه خلرط األنسراب وقطر  عالقرة الطفرل بوالديره 

األصليين مقابل تنشبة في أسررة أخررى، وأبطرل كرل مرا يترترب علرت التبنري مرن تبعراا عرفيرة مثرل 

وجوب النفقة والميراث وتحريم الةواج
(ٖ)

 . 

م تنص علت حرق الطفرل فري نسربه إلرت والديره، والرذل يعتبرر أما اتفاقياا حقوق الطفل فإنها ل

أما بخصوص التبني فقد نصا عليه اتفاقية الطفرل . بحق حجر الةاوية في ا عتراف للطفل بحقوقه

م في المادة العشرين كؤحد الخياراا لتوفير الرعاية البديلة للطفل المحرروم مرن أسررته، 989ٔلعام 

يرام التبنري فري قوانينهرا، لرذلك دعرا إررافة إلرت التبنري إلرت اعتمراد هذا بالنسبة للردول التري تجيرة ن

الكفالرة كمرا وردا فرري الشرريعة اإلسررالمية، مراعراة للردول اإلسررالمية والتري   تجيررة التبنري حفايرراً 

 . علت األنساب وحماية الطفولة

ا برن مرن  وم  أن الشريعة تحرم التبني إ  أنها   تمن  أن يعامل المسلم شخصاً آخر معاملة

حيث العطف و الرحمة وهبة المال مما   يقل عما يحصل عليه ا بن المتبني في نيام التبني
(ٗ)

 . 

                                                

 ٙٔٔ-٘ٔٔص ، تحفة المودود  ،  ابن القيم( ٔ)

 . 7ٖص . حماية األمومة والطفولة في المواثيق الدولية والشريعة اإلسالمية :، عبدالجواد محمدمحمد(  ٕ)

 9ٖ، عردد ، ا جتهادحقوق الطفل بين الشرعية الدولية والشريعة اإلسالمية  مجلة  (م998ٔ)محمد ، السماك   (ٖ)

 . 8ٖ٘ص . بيروا  ، ٓٗ -

 مذاهب أهل السنة ومرذهب الجعفريرة الشريعة اإلسالمية دراسة مقارنة بين ،( م98ٙٔ) د حسينالذهبي، محم(  ٗ)

 . 98ٖص، مطبعة دار التؤلفي ، القاهرة ،  ٕط، 
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 حق الطفل فً الحضانة : سادساً 

قررا الشريعة حق الطفل فري الحررانة والرعايرة مرن قبرل والديره وجعلتهرا مسرإولين تمامراً 

ا الحررق فرري جميرر  األحرروال واليررروف وقررد قامررا بتنيرريم هررذ. عررن تربيترره وتنشرربته تنشرربة صررحيحة

تنييمرراً دقيقرراً حمايررة للطفررل سررواء فيمررا يتعلررق بحررق األم فرري الحرررانة إذا مررا حصررلا الفرقررة بررين 

أم فري المردة الالةمرة التري يجرب أن  ،الةوجين، أم في تبيين شروط الحارن حتت تتؤكد أهليته لرذلك

 . يقريها الطفل في حماية ورعاية والدته

ييررل عراجةاً بعرد تلررك المردة عرن القيررام بشرإون نفسره أو حفرري مالره وصرريانته  وبمرا أن الطفرل

واستثماره إن كان له مال، لذلك فقد قررا الشريعة حرق الو يرة علرت الطفرل تحقيقراً لمصرلحته وقرد 

الحق بحيث ترمن تحقيق األصلح للطفل انيما هذ
(ٔ)

 . 

ي الحرانة والو ية عليه بمثرل في حين أن اتفاقياا حقوق الطفل لم تتطرق إلت حق الطفل ف

وإن كانا أكدا علت حق الطفل في رعايته مرن قبرل والديره فهرذا   يغيرر . هذا التفصيل وهذه الدقة

شريباً، وذلرك أن النصرروص التري تتحرردث عرن هررذا الحرق جرراءا مختصررة وذاا طرراب  عرام ينقصررها 

 . هاالدقة ويعوةها التحديد وتترك للدول حرية تقدير واسعة في األخذ ب

 حق الطفل فً الحرٌة  :سابعاً 

م علرت أن يكرون للطفرل الحرق 989ٔتنص المادة الثانية عشر مرن اتفاقيرة حقروق الطفرل لعرام 

يرة افري حريرة التعبيرر، وجعلرا هرذا الحرق مقيرداً برؤمور منهرا احتررام حقروق الغيرر أو سرمعتهم، وحم

نهرا إكرذلك الحرال فري الشرريعة حيرث و. األمن الوطني أو النيام أو الصرحة العامرة أو اآلداب العامرة

لكل إنسان، ولكنها غير مطلقة بل هي مقيدة بؤن   تكون خارجرة  حقأباحا حرية التعبير وجعلتها 

  .لفارلة، أو مخالفة لنصوص الشريعةعن حدود اآلداب العامة واألخالق ا

                                                

 .ٖٙص، انير حق الحرانة من هذا البحث (  ٔ)
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ي ا تفاقيرة وتنص ا تفاقية كذلك في المادة الرابعة عشرة علرت أن تحتررم الردول األطرراف فر

وقصرا دور الوالدين أو غيرهما من األوصرياء القرانونيين علرت . في حرية الفكر والوجدان والدين

 . توجيه الطفل بشكل ينسجم م  قدراا الطفل المتطورة فقط

بالدين أو المعتقداا إ  للقيرود  الجهروتنص المادة في فقرتها الثانية علت عدم جواة إخرا  

انون والالةمررة لحمايررة السررالمة العامررة أو النيررام العررام أو الصررحة أو اآلداب الترري يررنص عليهررا القرر

 . العامة أو الحقوق والحرياا األساسية لبآخرين

والمفرراهيم  األحكررامأمررا اإلسررالم فقررد طلررب مررن الوالرردين تشررجي  الطفررل علررت الترردين والتررةام 

   .ت ينشؤ علت هذه المفاهيم الدينيةوالشعابر الدينية حت

 العقٌدة فً اإلسالم حرٌة 

أباحا الشريعة اإلسالمية حرية ا عتقاد وعملا علت صيانة وحماية هذه الحرية علت أبعد 

  : الحدود ويتجلت ذلك صريحاً في قوله تعالت         [البقرة :ٕ٘ٙ ] وحرية

ا األعلت لهذا المجتم  وهو ا عتقاد مكفولة في المجتم  اإلسالمي ولكن في إطار مراعاة الثاب

 سبحانه، ومن هنا اتس  المجتم  اإلسالمي لوجود التعدد الديني فيه عندما العبودية والخرو  هلل

قبل التعايش م  أفراد يعتنقون اليهودية والنصرانية، وترك لهم حرية تنييم شإونهم الشخصية 

ين الديانتين ذاا أصل سماول ويعلنان بينما لم يتس  لغيرهما من الدياناا الوثنية باعتبار أن هات

 . انتسابهما إلت ميلة العبودية هلل تعالت في الجملة

ولكرن ا نحرراف والتحريرف الطرارئ علرت تلرك الرديانتين والرذل يتصرادم مر  حقيقرة العبوديرة 

يجعرل دابرررة حريررة التعبيررر أررريق فرري حقهمررا مررن دابرررة حريررة ا عتقرراد، فررال يحررق لهمررا الرردعوة أو 

ألن خرروج حريرة التعبيرر عرن هرذه و، و  إيهار شعابر انحرافهما خارج دابرة معتنقاتهمرا  التبشير

. الدابرة يخرق نيام المجتم  ويهدم الثابا األساس والمقدس األول في الهرم القيمي للمجتم 
(ٔ)

 

                                                

دار ، السرعودية ،  ٔط،  ة وحقوق اإلنسان الورعيةلعلمانيالمسلمون بين ا ، ( م997ٔ) النحول، عدنان ررا(  ٔ)

 . 7ٖٕ – 7ٕٕص، النحول 
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ول وم  أن اإلسالم   يعاقب من لم يدخل فيه ابتداًء كما أنه   يكره أحداً علت اعتناقه والدخ

  فيه                        [الكهف :

ٕ9.] 

كما أنه   يمن  و  يعاقب من انتقل من دين إلت دين آخر من تلك األديان التي تعيش في 

لذلك فإن إقرار . ويعتبره مرتداً يله، إ  أنه في الوقا نفسه يمن  ويعاقب من ينتقل منه إلت غيره 

حرية العقيدة للطفل علت النحو المبين في نص المادة الرابعة عشرة من ا تفاقية يتعارض م  

النصوص وتنشبته تنشبته سليمة، فالتربية في اإلسالم تقوم علت صيانة اإلنسان وصالحه وتقويمه 

ة، ويتحقق ذلك من خالل تلقينه أصول منذ نشؤته وحتت نهايته وذلك وفق تعاليم وتوجيهاا الشريع

وتق  علت الوالدين . الدين، وتعويده أداء عبادته وشعابره وعلت رأسها الصالة، والتمسك بؤخالقياته

فعن عبدهللا ابن عمر رري هللا عنه قال قال ، معاً مسإولية حماية فطرة أبنابهم في الدرجة األولت 

ول عن رعٌتهأال كلكم رام وكلكم مسإ" :   رسول هللا
(ٔ)

فدورهم في اإلسالم ليس إذاً . 

مقصوراً علت توجيه طفلهم فيما إذا اختار أل دين يريد هو، بل يق  علت عاتقهم مسإولية حماية 

فطرة ابنهم ابتداًء، وهو ما   يتيح للطفل تغيير دينه خاصة علت روء الخطاب اإللهي لبآباء 

 :قوله تعالت بوقاية األبناء وحمايتهم من النار،وذلك في               

                            

          [التحريم :ٙ.] 

 

 حقوق األطفال صوي االحتٌاجات الخاصة فً الشرٌعة واالتفاقٌات الدولٌة: السادسالفرم 

كفلا الشريعة للطفرل حقوقره كاملرة بوصرفه إنسراناً يجرب أن يعريش آمنراً علرت نفسره وعررره 

 . وماله وعقله سواء كان طفالً أو غير ذلك

                                                

ص ،  7ٖٔ8حرديث رقرم ، باب قوله تعرالت أطعيروا هللا وأطيعروا الرسرول  ، األحكام البخارل ، كتاب  صحيح(  ٔ)

ٕٕٔٗ  



 -91- 

ريعة اا من األطفال ذول اليروف والحا ا الخاصة فري الشرعن حقوق ثالث فبوسؤتحدث 

 . وا تفاقياا الدولية علت وجه المقارنة

 حقوق اللقٌط :والً أ

 : حقوق اللقٌط فً الشرٌعة اإلسالمٌة -أ

. اللقيط برعاية خاصة وشاملة في الشريعة اإلسالمية باعتباره فرداً من أفرراد المجتمر  يحي

مرن تحمرل مسرإولية الطفرل الرذل يلقري بره إحردى والديره فري الطريرق العرام، إمرا هربراً " واللقيط هو 

"اإلنفاق عليه وكفالته وتربيته، أو إخفاء لجريمة ةنا كان ذاك اللقيط ثمرتها
(ٔ)

 . 

 : أهم الحقوق التً قررتها الشرٌعة للقٌط

وذلك عن طريق وجوب التقاطه ابتداًء إذا وجد في حالة يترجح فيره : حقه في البقاء والحياة (1

إن كرران يعلررم أنرره لررو لررم يلتقطرره   يهلررك  :هالكرره، جرراء فرري البةاةيررة فرري المررذهب الحنفرري

يسررتحب لرره أن يلتقطرره، وإن كرران يعلررم أنرره لررو لررم يلتقطرره يهلررك   محالررة يفترررض عليرره أن 

يلتقطه
(ٕ)

 . 

  : والتقاطه واجب لقوله تعالت: " وجاء في المغني         . 

ووجوبه . فسه، فكان واجباً كإطعامه إذا ارطر، وإنجابه من الغرقوألن فيه إحياء ن[.ٕ:المابدة]

فإن تركه الجماعة أثموا كلهم إذا علموا فتركوه م  . علت الكفاية، إذا قام به واحد سقط عن الباقين

إمكان أخذه
(ٖ)

 . 

                                                

محمرررررد أمرررررين برررررن ، عابررررردين و، (9ٕٓ/ٓٔ )،المبسررررروط  ، ( هرررررـ9ٓٗٔ)محمرررررد برررررن أحمرررررد ، السرخسررررري (  ٔ)

  (9ٕٙ/ٗ)، دار عالم الكتب ، دمشق ، ( حاشية ابن عابدين)رد المحتار علت الدر المختار ،  (هـٖٕٗٔ)مرع

،  دار الطباعرة  ،  بةاةية علت هامش الهنديرة،  بيررواالفتاواى ال،  (هـٖٓٔٔ)شهاب محمد بن ،  ابن البةاة(  ٕ)

(ٖ/ٕ9ٙ) 

  (7ٕٗ/ٙ).المغني،  ابن قدامة(  ٖ)
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أعيم من أثم من أرا  نسمة مولود علت اإلسالم، صرغير   ذنرب  و  إثم: " يقول ابن حةم

" موا جوعراً وبررداً، أو تؤكلره الكرالبي له، حتت
(ٔ)

 ترركو  خرالف فري أنره يحررم علرت الملرتقط ". 

" اللقيط حيث كان
(ٕ)

 . 

يترح من هذه النصوص أن التقاط اللقريط فررض كفرابي فري األصرل، لكرن التقاطره قرد يتعرين 

لبررر ثررم إن التقاطرره يرردخل فرري إطررار التعرراون علررت ا. علررت مررن يجررده إن كرران يعرررره لخطررر المرروا

 . والتقوى

وعلرت اعتبرار أنره إنسران فإنره يسرتحق الحمايرة والرعايرة، خاصرة : حقه في الرعاية والحفي (2

هرذا الحرق متعلرق برالملتقط ابترداًء علرت اعتبرار . عن جريمة ارتكبها غيره مسبو  سوأنه لي

تعلريم إذ يجرب عليره أن يترو ه بالتؤديرب والتربيرة وال. أنه أولت باللقيط إن قبرل أن ينشرؤ عنرده

ليخرج فرداً صالحاً للمجتم 
(ٖ)

 . 

فري ذلرك وررمه أحد بنسب اللقريط بقرت عنرد مرن التقطره وآواه إ  إذا أسرقط حقره  وإذا لم  يقر

إذا تبررين أن بقراءه تحرا يرده وو يترره   يحقرق مصرلحته أو أن هرذا الشررخص   إلرت مالجرا األيترام، 

يصلح للو ية علت النفس بفقد أحد شروطها
(ٗ)

 . 

البلرو ، والعقرل واإلسرالم، والعدالرة، : شروط الملتقط حتت يصرح بقراء اللقريط عنرده هريأهم و

والرشد، أما الذكورة أو الغنت فليسا شرطاً في الملتقط إذ يصح التقاط المرأة والفقير
(٘)

 . 

                                                

 ( .7ٕٗ-7ٖٕ/8) ، دار اآلفاق الجديدة ، بيروا ،  المحلت ، (  هـٕٖ٘ٔ)ي ابن أحمد عل،  ابن حةم(  ٔ)

 .ٕٔٗص/٘ج. رورة الطالبين ،  النوول(  ٕ)

 .9ٖ٘ص، الشريعة اإلسالمية دراسة مقارنة بين مذاهب السنة والجعفرية ، محمد حسين ، الذهبي (  ٖ)

دار  الشررباب ، القرراهرة ، رة اإلسررالمية فري الفقرره والقرانون األحكرام األساسررية لطسر، (م97ٗٔ)ةكريررا ، البررل (  ٗ)

 .9ٓٔص،للطباعة 

 ،دار الكتررب العلميررة  ،بيررروا ، محمررد شرراهين : تحقيررق ، حاشررية البيجررورل ( م99ٗٔ)هيم إبرررا، البيجررورل(  ٘)

،  ٔط،  بدايررة المجتهررد ونهايررة المقتصررد ، ( م988ٔ)محمررد بررن أحمررد بررن محمررد ،  وابررن رشررد ، (  ٕٔٔ/ٕ)

 ( ٖٓٔ-9ٖٓ/ٕ)، دار الكتب العلمية ، بيروا 
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تجب نفقة اللقيط إذا لرم يكرن معره مرال، ولرم يشرؤ أن ينفرق عليره ملتقطره : عليه ةحقه في النفق (3

لررت اإلمررام مررن بيررا المررالتبرعرراً، ع
(ٔ)

وذلررك ألن البررالغ المعسررر ينفررق عليرره منرره فرراللقيط . 

أولت
(ٕ)

 . 

ه رةقراً يؤخرذه وليره لر فقد رول أن عمر رري هللا عنه كان إذا أتي بلقيط فرض له ما يصرلح

كل شهر يوصي به خيراً، ويجعل رراعه ونفقته في بيا المال، وكذلك أيراً فعل علرت ررري هللا 

عنه
(ٖ)

أما في الحارر فهنالك دور تقوم علت اللقطاء.  
(ٗ)

 . في الحا ا التي   يكفل األفراد بهم. 

فرراللقيط حررر عمررالً باألصررل، فررإن هللا تعررالت خلررق آدم عليرره السررالم : حررق اللقرريط فرري الحريررة (4

واللقيط حر في قول عامرة أهرل العلرم : جاء في المغني. وذريته أحراراً، وإما الرق لعارض

"، وقوله شاذإ  النخعي
(٘)

. 

كرما الشريعة اللقيط واعتبرتره مسرلماً لوجروده فري دار اإلسرالم إ  : تكريم اللقيط باإلسالم (5

إذا التقطه غير مسلم في مكان خاص بغير المسلمين، فإنها اعتبرته علت ديرن ملتقطره الرذل 

لمسرلمين أن يجرده مسرلم فري مكران ا: وفي هذه المسؤلة أربعة أوجره، األول. وآواه يهرمه إل

أن يجده كافر فري مكران أهرل الكفرر كالبيعرة : كالمسجد ونحوه فيعتبره اللقيط مسلماً، والثاني

والكنيسررة فيكررون غيررر مسررلم تحكيمرراً لليرراهر، والثالررث أن يجررده مسررلم فرري مكرران الكفررار، 

أن يجرده كرافر مكران المسرلمين، وفرري الروجهين األخيررين اختلرف الحكرم أن يكررون : والرابر 

                                                

  (7ٕٓ/ٗ). الحاشية ،  وابن عابدين ، ( ٕ٘ٗ/٘). رورة الطالبين ،  النوول(  ٔ)

علري : تحقيرق ،  كفاية األخيرار فري حرل ا ختصرار ، ( م99ٗٔ) إلمام تقي الدين أبي بكر بن محمدالحصني، ا(  ٕ)

  (8ٔ/ٕ)،  دار الخير ، دمشق  ، ٔط ، عبدالحميد بلطجي و محمد وهبي سليمان 

 ، دار الكترب العلميرة ، بيرروا ، علت شرا بداية المبتردئ شرا فتح القدير  ، (  م9ٕٓٓ)ابن الهمام ، الحنفي (  ٖ)

(ٙ/ٔٔٔ. ) 

 .ٕٓٔص.،بيروا ،دار العلم للماليين ، األسرة في الشر  اإلسالمي ، (م97ٗٔ)عمر ، فروخ (  ٗ)

عبرردالرحمن بررن ،  ابررن قاسررمو (ٕٓٔ-9ٕٓ/ٓٔ)المبسرروط  ،  السرخسرريو ، (  7ٕٗ/ٙ)ي المغنرر ،  ابرن قدامررة(  ٘)

 ، ( 9ٔ٘/٘)،  دار الكتاب العربي ، بيروا ،   قنالمرب  شرا ةاد المستحاشية الروض  ، ( هـ97ٖٔ)محمد 

 (9ٕٙ/ٗ)، الحاشية ،  وابن عابدين
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كرران الررذل وجررد فيرره أم بحسررب الملررتقطبحسررب الم
(ٔ)

واليرراهر أنرره بحسررب المكرران  تفرراق . 

اتفقروا علرت أنره إذا وجرد لقريط فري : " الفقهاء علت ذلك إذا جراء فري حاشرية الرروض المربر 

إن وجرد فري كنيسرة أو بيعرة، أو قريرة مرن قررى : دار اإلسالم فهو مسلم، إ  أبرو حنيفرة قرال

أهل الذمة فهو ذمي
(ٕ)

 . 

ا فررإن الشررريعة لررم تهمررل هررإ ء الررذين حرمرروا مررن ا نتسرراب إلررت والررديهم، بررل عالجررا وهكررذ

أمورهم عالجاً واقعياً   خيالياً، ومنحتهم من الحقوق األساسية مرا فيره صريانة حيراتهم وحفيهرم مرن 

 . الريا  والهالك

 : بحقوق الطفلالخاصة حقوق اللقٌط فً االتفاقٌات  -ا

م واتفاقيررة حقرروق الطفررل 9٘9ٔوإعررالن حقرروق الطفررل لعرام م 9ٕٗٔلرم يررنص إعررالن جنيرف 

وإنمررا ورد فرري اإلعررالن العررالمي لحقرروق اإلنسرران فرري . م علررت حقرروق اللقطرراء صررراحة989ٔلعررام 

أكانرا و دتهرم ناتجرة  ماعيرة سرواءيرنعم كرل األطفرال برنفس الحمايرة ا جت" ما نصه ( ٕ/ٕ٘)المادة 

اكتفت كل من إعرالن جنيرف وإعرالن حقروق الطفرل  وقد ."عن رباط شرعي أم بطريقة غير شرعية

اللقطراء، وذلرك كمرا فري المرادة الثانيرة  األطفرالواتفاقية الطفل بنصوص مجملة يفهم منها أنها تشرمل 

إذ نصا علت وجوب إيواء وإنقاذ الطفل المهجور، وكما في المرادة السادسرة مرن . من إعالن جنيف

وكررذلك األمررر فرري اتفاقيررة ". محرررومين مررن األسرررة إعررالن حقرروق الطفررل إذ تررنص علررت األطفررال ال

حقوق الطفل فإنها تنص في المادة العشرين منها علت أن للطفل المحروم بصفة مإقتة أو دابمة مرن 

 . الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما له الدولة. بيبته العابلية

اتفاقيرراا حقرروق  وعرردم الررنص علررت حقرروق اللقطرراء أو األطفررال غيررر الشرررعيين صررراحة فرري

الطفل يرج  إما إلت أن القوانين في الدولة الغربية أصبحا تعامرل األطفرال غيرر الشررعيين معاملرة 

                                                

دار الكترب ، برداب  الصرناب  فري ترتيرب الشرراب  ،  (م98ٙٔ)اإلمام عالء الدين أبي بكر بن مسعود ، ينالكاسا(  ٔ)

 (ٕ٘ٔ/ٓٔ). المبسوط  ، محمد بن أحمد ، والسرخسي. 98ٔ/ٙجالعلمية 

 (ٕٔ٘/٘)،   قنشية الروض المرب  شرا ةاد المستحا، (هـ97ٖٔ)عبدالرحمن محمد ،ابن قاسم (  ٕ)
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األطفررال الشرررعيين وتسررميهم األطفررال الطبيعيررين
(ٔ)

( .Enfants naturels ) وذلررك لكثرررة هررإ ء

الطفرل علرت أسراس أن  األطفال فيها وإما إلرت معارررة الردول اإلسرالمية أثنراء إعرداد اتفاقيرة حقروق

الشريعة تحير الةنا وتحير إنجاب األطفال خارج العالقة الةوجية، علت اعتبار أن مسراواة الطفرل 

الشرعي بغيره من األطفال غير الشرعيين يعني التشجي  علت إنجاب الطفل غير الشرعي
(ٕ)

 . 

إذ أنره يعتبرر  من أجل ذلك جاءا نصوص ا تفاقية عامة، و  شك أنها تشمل الطفرل اللقريط،

محرومراً مررن بيبرة عابليررة وأسرررة باإلررافة إلررت أن ا تفاقيررة نصرا علررت عرردم التمييرة بررين األطفررال 

 . مهما كانا األسباب

ومن الجدير بالذكر أن النص علت حقوق اللقطاء   يعني بالررورة تشرجي  إنجراب األطفرال 

طريقة غير الشرعية، كما أن الشرريعة غير الشرعيين، وذلك أن الطفل   ذنب له في و دته بهذه ال

حرمررا الةنررا فرري نفررس الوقررا وأقرررا بعقوبرراا صررارمة علررت الةنرراة باإلرررافة إلررت أنهررا نصررا 

 .صراحة علت حقوق اللقيط كما مر

 : حقوق الطفل المعاق فً الشرٌعة واالتفاقٌات الدولٌة -ثانٌاً 

حقوق الطفل المعاق فً الشرٌعة  -أ 
(ٖ)

 : 

األشخاص الرذين هرم بحاجرة إلرت عرون خرارجي لفقردهم قردراتهم العقليرة أو : "عاقينيقصد بالم

الجسمية بشكل كلي أو جةبي لنحو حادث أو مرض أو تشوه خلقي
"(ٗ)

  . 

                                                

 . ٕ٘ -ٔ٘ص. والشريعة اإلسالمية حماية األمومة والطفولة في المواثيق الدولية ، عبدالجوادمحمد(  ٔ)

 .ٓٗٔص ، مجلة الحقوق الكويتية ،  اتفاقية حقوق الطفل ،  عبدالعةية عبدالهادل ،مخيمر(  ٕ)

،  دار الشررروق للنشررر ، ، عمررانحقرروق فبرراا ذاا أورررا  خاصررة ، ( مٕٔٓٓ) الطعيمرراا، هرراني سررليمان (  ٖ)

 ،  براألردن مجلة جامعرة باقرة الغربيرة". اإلسالمية حقوق المعاق في الشريعة ،، والقدومي، مروان7ٗ- ٖٗص

 ،  تركرريرابررح،  : وانيررر.9ٔ -ٓٔص . م998ٔتشرررين أول / ٕالعرردد  ،ليررة الشررريعة والدراسرراا اإلسررالميةك

، جامعررة الكويررا ، مجلررة العلرروم اإلجتماعيررة ، حقرروق الطفررل بررين التربيررة اإلسررالمية والتربيررة الغربيررة الحديثررة 

 .٘ٔٔص ٕعدد ، م 98ٓٔ

 .٘ٔٔص،  حقوق فباا ذاا أورا  خاصة ،  الطعيماا، هاني سليمان (  ٗ)
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هررم أطفررال أو ً وقبررل أل شرريء ( Handicaapped Chileren) اقينوبمررا أن األطفررال المعرر

  أن نتيجرة لالررطراباا الجسردية أو فإن لديهم الحاجاا األساسية الموجودة لدى جمي  األطفال، إ

العقلية أو السلوكية أو الحسية التي يعانون منها، يصربح لرديهم حاجراا خاصرة إررافية
(ٔ)

مرن أجرل . 

ذلك واحتراماً إلنسرانية الطفرل المعراق فقرد منحره اإلسرالم حقوقراً أساسرية يقر  توفيرهرا علرت كرل مرن 

 : ومن ذلكاآلباء والدولة وأفراد المجتم  بدرجاا متفاوتة 

فال يفرل عليه أحد مهما كران مركرةه . ليحيا حياة كريمة حقه الكامل فً المساواة بغٌره (1

ا جتمرراعي
(ٕ)

 : ، وذلررك لقولرره تعررالت                 

                     [عبس:ٔ-ٗ]  

قرر اإلسالم حق الطفل من قبل والديه نيراً لكونه عراجةاً عرن القيرام  :حقه فً الحضانة (2

 . هذه الحرانة تتؤكد للطفل من جهة، ولكنه مريض من جهة أخرى. بشإون نفسه

لذلك يجب علت الوالدين رعاية ابنهما والعناية به بنفس رارية مإمنة يغرسان في نفس 

فعن ة من مياهر ا بتالء، وأن من صبر عليها كان له الثواب الجةيل يوم القيامة أبنهما أن اإلعاق

إصا ابتلٌت : إن هللا تعالى قال :"ٌقول سمعت رسول هللا : أنس بن مالك رضً هللا عنه قال

" عبدي بحبٌبتٌه فصبر عوضته فٌهما الجنة، ٌرٌد عٌنٌه
(ٖ)

 . 

الذهنيررة  إمكانياترره بنهمررا المعرراق علررت حسررب ويجررب علررت الوالرردين ترروفير التعلرريم والثقافررة 

 . والبدنية كما يجب عليهما توفير العناية الطبية والرعاية المادية وا جتماعية له

ذكراً أو أنثرت فري  بين والدل الطفل منفصمة وكان الطفل المعاقعرى الةوجية  اأما إذا كان

اء وبحسررب ترتيررب معررين ذكررره سررن الحرررانة، فررإن رعايترره تكررون مررن مسررإولية حارررنته مررن النسرر

                                                

 .8ص، دار إشراق ، عمان ،  ٔط، تعديل سلوك األطفال المعوقين  ، ( م99ٖٔ) جمال محمد ،الخطيب(  ٔ)

 .ٕٔٓص  ، مإسسة الكويا للتقدم العلمي ، الكويا ،  ٔط،  المعوقون، ( م98ٖٔ)  بوحيمد، منال منصور(  ٕ)

  ٙٓٓٔص  ٖ٘ٙ٘حديث رقم ، باب فرل من ذهب بصره  ،  كتاب المررتالبخارل ،  صحيح(  ٖ)
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الفقهاء في باب الحرانة
(ٔ)

وتسرتمر حررانتها لره إلرت البلرو  لخصوصرية وررعه ولقردرة الحاررنة .

علت رعايته، أما إذا وصل سرن البلرو  وكران   يرةال علرت عجرةه فرإن الفقهراء اختلفروا هرل تسرتمر 

رعايترره إلررت األب؟ وإلررت الرررأل حرررانة النسرراء لرره ألنهررم علررت رعايترره أقرردر مررن الرجررال أو تنتقررل 

ذهب الشافعية والحنابلة: األول
(ٕ)

: " وإلت الرأل الثالث ذهب المالكية، إذ جاء في الشررا الصرغير ،

"الحاررنة "  األمأو مجنونراً سرقطا عرن " أل بره عاهرة"فإن بلغ ولو ةمناً 
(ٖ)

أيراً كران الررأل فري ،. 

فررراد أسرررته مررن أب أو أم أو أخ أو أخررا أو ذلررك فررإن مسررإولية رعايررة الولررد العرراجة تكررون ألحررد أ

 . سواهم

الطفل المعاق إن كان له مال فإنه يعجة عرن التصررف فيره، لرذلك  :حقه فً الوالٌة علٌه (3

قرر الشار  ثبوا الو ية عليه لعجةه، وتستمر الو ية عليره إن بلرغ مجنونراً أو معتوهراً، 

ا يسرقطها فتسرتمر ثابترة عليره بعرد وذلك أن الو ية تثبا عليه لعجة الصغر، ولم يوجرد مر

بلوغه مجنوناً أو معتوهاً، و  تكون له عبارة ويكون األمر كله لوليه
(ٗ)

 . 

أمررا إذا كانررا إعاقترره غيررر الجنررون وبلررغ راشررداً مسررتطيعاً القيررام بشررإونه الماليررة فررإن الو يررة 

 . يةتسقط عنه في هذه الحالة تعةيةاً لثقته بنفسه واحتراماً لكرامته اإلنسان

قرد يعجرة الوالردان عرن تقرديم الرعايرة الالةمرة  بررنهم  :حقةه فةً رعاٌتةه مةن قبةل الدولةة (4

المعاق، وقرد   يوجرد مرن يرعراه وينفرق عليره مرن أقاربره، فعندبرذ ينتقرل أمرر رعايرة ذلرك 

الطفل المعوق من دابرة األسرة الصغيرة إلت دابرة األسررة الكبيررة وهري المجتمر  ممرثالً 

عرن ترروفير حيراة كريمرة تليررق بكرامرة اإلنسران لكررل فررد مررن  مسربولةتعررد  بالدولرة، والتري

                                                

 (99ٗ/٘)، كشف القنا  ،  إدريسمنصور بن يونس بن ، البهوتي(  ٔ)

 ،( ٕٓٔ/ٗ) ،بيررروا،  حيرراء التررراث العربرري إدار ، إعانررة الطررالبين، (ا.د)العالمررة أبرري بكررر، السرريد البكرررل(  ٕ)

 .(ٖٙٔ/7). الروض المرب  وابن قاسم، حاشية

، الشرا الصغير علت أقرب المسالك إلت مذهب مالرك،  ( ا.د)ابو البركاا احمد بن محمد بن احمد، الدردير(  ٖ)

 (7٘٘/ٕ) ، دار المعارف ، القاهرة 

 منشررؤة، اإلسرركندرية ، األحكررام األساسررية لطسرررة اإلسررالمية فرري الفقرره والقررانون، (م97ٗٔ)ةكريررا ، البرررل (  ٗ)

 .ٖٕٗ، ٕٕٗ، 8ٖٕص رف االمع
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وإذا قامررا الدولررة بررذلك فقررد أدا مررا . أفرادهررا، وخاصررة ذول الحاجرراا والعاهرراا مررنهم

 . وجب عليها، وإذا لم تقم بواجبها تجاهه فإن القراء يحكم عليها ويلةمها ذلك

تر حرين و ه علرت مصرر وأعمالهرا، إذ لمالرك األشر ه وقد أعلن علت رري هللا عنره فري عهرد

لمحتراجين وأهرل البرإس اثم هللا هللا في الطبقرة السرفلت مرن الرذين   حيلرة لهرم مرن المسراكين و: يقول

المتعررض للعطراء )ومعترراً ( أل سرابالً )، فإن هذه الطبقرة قانعراً، (ذول العاهاا)والةمني ( الفقراء)

فريهم، واجعرل لهرم قسرماً مرن بيرا مالرك، وقسرماً مرن ، واحفري مرا اسرتحفيك هللا مرن حقره (بال سإال

ممرن   صرلة ( المتقدمون في السرن)غالا صوافي اإلسالم في كل بلد وتعهد أهل اليتيم وذل الرقة 

له و  ينصب للمسؤلة نفسه
(ٔ)

مةا مةن مةإمن إال وأنةا أولةى : قولةه واألصل فري هرذه المسرإولية . 

فؤٌمةا مةإمن ، شئتم النبً أولةى بةالمإمنٌن مةن أنفسةهم أقرءوا عن الناس به فً الدنٌا واآخرة، 

ترك ما الً فلٌرثه عصبته من كانوا، ف ن ترك دٌناً أو ضٌاعاً فلٌؤتٌنً وأنا مواله
(ٕ)

.  

من رعاٌاها اآتً اقٌنومن أهم مظاهر رعاٌة الدولة للمع
(ٖ)

 : 

الخليفرة عمرر برن عبرد  ورول أبرو عبيرد أن. فرض رواتب لهم من بيا المال ولو كانوا أهل ذمة  -أ

وانيرر مرن : العةية بعث بكتاب إلت عدل بن أرطؤة، قرئ علت الناس بالبصررة وممرا جراء فيره

وولرا عنره المكاسرب، فرؤجر عليره مرن ، قبلك من أهل الذمة من قرد كبررا سرنه وررعفا قوتره

 بيا المال ما يصلحه، فلو أن رجالً من المسرلمين كران لره مملوكراً كبررا سرنه وررعفا قوتره،

.. "وولا عنه المكاسب كان من الحق عليه أن يقوته حتت يفرق بينهما موا أو عتق
(ٗ)

 . 

                                                

 ( ٔٓٔ/ٖ)، دار المعرفة ، بيروا ، لطمام علي بن طالب شرا نه  البالغة ، (م88٘ٔ)محمد، عبده (  ٔ)

حرديث رقرم . باب النبري أولرت برالمإمنين مرن أنفسرهم ،سورة األحةاب ، تفسير القرآنكتاب ، البخارل  صحيح(  ٕ)

  8٘ٔص ، 78ٔٗ

 .ٗٗ – ٕٗص. حقوق فباا ذاا أورا  خاصة: ن الطعيماا، هاني سليما(  ٖ)

 .7ٕص، دار ناصر للثقافة ، بيروا ، األموال ، (م98ٔٔ)القاسم أبوعبيد ، ابن سالم (  ٗ)
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مرا رول : تعيين من يقوم علت رعايتهم وخدمتهم ومرن الشرواهد التاريخيرة التري تردل علرت ذلرك  -ب

أن الوليرررد أجررررى علرررت ةمنررري أهرررل الشرررام كالمجرررذومين والعميررران وكسررراهم وأمرررر لكرررل مرررنهم 

بخادم
(ٔ)

 . 

حيرث كران يروفر لهرم فري هرذه المستشرفياا  ،إنشاء مستشفياا لعالج المررت مرنهم والمجرانين  -جـ

بدمشرق مثلرة ذلرك المستشرفت النروول الكبيرجمي  ما يحتاجون إليه من األغذية واألدوية، ومن أ

من مال أخذه فدية من أحد ملوك  ٗ٘ٔٔ -هـ  9ٗٗالذل أنشؤه السلطان نور الدين الشهير عام 

د جعلررره لعرررالج الفقرررراء والمسررراكين، وعرررين قسرررماً خاصررراً فيررره لعرررالج األمرررراض اإلفررررن  وقررر

العقلية
(ٕ)

 . 

تلررك هرري أبرررة ميرراهر رعايررة الدولررة اإلسررالمية لرعاياهررا المعرراقين، وكررل مررا تقدمرره الرردول 

المعاصرة في هذا اإلطار من نيم حديثة ومتطورة في سبيل إعرانتهم علرت متاعرب الحيراة، هرو ممرا 

 . لمصلحتهموحماية سالم ويحث عليه ما دام فيه تحقيقاً يدعو إليه اإل

  :المجتمعحقوق المعاقٌن على أفراد ( ٘

علرت مصرالح األفرراد  وى اإلنسانية فري المجتمر  أن تتالقرت فري المحافيرةدعا اإلسالم كل الق

.ودف  األررار عنهم ثم المحافيرة علرت البنراء ا جتمراعي وإقامتره علرت أسرس سرليمة
 (ٖ)

ي فعرن أبر 

"المإمن كالبنٌان ٌشد بعضه بعضاً : "قال رسول هللا  موست األشعرل رري هللا عنه 
(ٗ)

 . 

وإذا اقتصر األمر علت الدولة اإلسالمية في رعاية المعوقين ونحوهم من غير أن يسهم األفرراد فري 

 . دعم وتوفير المالي الالةم لخةينة الدولة فقد تعجة الدولة عن القيام بذلك

                                                

 (ٕٕٔ/ٔ)، دار العلم للماليين ، بيروا، ٕط ،  خطط الشام، (م9ٙ9ٔ)محمد كرد  ،  علي( ٔ)

 .ٖٙٔص ، دار السالم ، شق دم،  من رواب  حرارتنا ، (هـ97ٖٔ) مصطفت ،السباعي(  ٕ)

 .(ٗٓٔ/7).. م99ٙٔالسعودية ،  الموسوعة العربية العالمية ، مإسسة أعمال الموسوعة العربية (  ٖ)

  ٖٖٗص ،  ٕٙٗٗحديث رقم. باب نصر الميلوم ،  كتاب الميالمالبخارل ، صحيح(  ٗ)
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اإلسرالم علرت تحقيرق التكافرل فري المجتمر  عرن طريرق حرث المسرلمين علرت من أجل حررص 

الةكراة وصردقة : البذل واإلنفاق في وجروه الخيرر عامرة، وخراطبهم برذلك علرت سربيل الوجروب يشرمل

الوقررف، والوصررية، : كرران علررت سرربيل ا سررتحباب يشررمل الفطررر، والكفرراراا والنررذور، والفديررة، ومررا

ريةوالهبة، وصدقة التطو ، و العا
(ٔ)

 . 

ومما يجدر مالحيته أن الةكاة والوقف هما من أهم الموارد المالية التري سراهما فري رعايرة 

ذلرك أن الةكراة هري ركرن مرن أركران اإلسرالم فرررها هللا . المعاقين ونحوهم عبر التاري، اإلسالمي

به مر  وأما الوقف فهو عبارة عن حبس مال يمكن ا نتفا  . تعالت علت األفراد بشروط مخصوصة

بقاء عينه علت ملك الواقف أو علت ملك هللا تعالت، وصرف منفعتره فري جهرة برر وإحسران
(ٕ)

وهرو . 

: " الرسةول قةال فعن أبري هريررة . صدقة جارية يستمر خيرها ويتجدد ثوابها إلت ما بعد المواا

ولةد صةالح إصا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث، إال من صدقة جارٌة، أو علم ٌنتفةع بةه، أو 

"ٌدعو له
(ٖ)

ب فيره النراس والوقف مرن الصردقة الجاريرة، وبسربب صرفة الردوام فري األجرر فقرد رغر .

الوقف دوراً كبيراً في باب التكافل ا جتمراعي علرت مرر عصرور طويلرة فري علت وجه واس ، فؤدى 

 .كثير من البالد اإلسالمية سداً لذراب  أسباب عدم حماية األطفال

 : اقٌات الدولٌةعاق فً االتفحقوق الطفل الم -ا 

ا هتمام الدولي باألشخاص المعاقين م  مطل  القرن العشرين، حيث بدأا منيمرة العمرل  أبد

منيمرة التؤهيرل . م9ٕٕٔا فري عرام لوتشرك. الدولية إعطاء عناية إلت المعاقين نتيجة حوادث العمل

هتمام الدولي بالمعاقين با تسرا ثم أخذ ا . الدولية وهي منيمة غير حكومية لالهتمام بالمعاقين
(ٗ)

 .

م 9ٕٗٔعن هذه المسؤلة الهامة ففري إعرالن جنيرف فل وبخصوص اتفاقياا حقوق الطفل فإنها لم تغ

                                                

 ،9ٕٔص، مإسسة الرسالة ، هرة القا،  المجتم  المتكافل في اإلسالم، (م98ٔٔ)عبالعةية ، الخياط (  ٔ)

 .9ٗ- 8ٗص، مطبعة جامعة دمشق ، دمشق ،  ٕط،  اشتراكية اإلسالم ، ( م9٘9ٔ)مصطفي ،  السباعيو      

 .7ص ، مطبعة المعاهد الدينية ، مصر ،  ٔط، كتاب الوقف ، ( م9ٔ٘ٔ) عشوب، عبد الجليل عبد الرحمن(  ٕ)

 9ٖٙص  ٖٕٕٗحديث رقم . حق اإلنسان من الثواب بعد وفاتهباب ما يل: كتاب الوصيةمسلم ،  صحيح(  ٖ)

 78 - 77ص. عمان، القانون الدولي لحقوق اإلنسان  ( م989ٔ) غسان ، الجندل (  ٗ)
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نهررا نصررا علررت وجرروب تشررجي  إحيررث  ن مررن األطفررال فرري المررادة الثانيررة وردا إشررارة إلررت المعرراقي

 . الطفل المتخلف

في المادة الخامسرة علرت وجروب إحاطرة الطفرل فقد نص  9٘9ٔأما إعالن حقوق الطفل لعام 

 . المعاق والتربية والعناية الخاصة التي تقتريها حالته

جراء نررص المرادة الثالثرة والعشرررين منهرا فري تكررريس  989ٔوفري اتفاقيرة حقروق الطفررل لعرام 

 وطبقرراً لهررذه المررادة تعترررف الرردول بحررق الطفررل المعرراق فرري التمترر . الحمايررة الخاصررة للطفررل المعرراق

برعاية ومساعدة خاصتين، وتكفرل لره مسراعدة ترتالءم مر  حالتره ويرروف والديره أو غيرهمرا ممرن 

يرغونه بهدف رمان حصول الطفل علت التعلريم، والتردريب وخردماا  الرعايرة الصرحية وخردماا 

يرق و اإلعداد للممارسة عمل، والفرص الترفيهية وتقلية ذلرك بصرورة ترإدل إلرت تحق ،إعادة التؤهيل

وعلرت أن يكرون كرل . الفردل والثقافي والروحي علت أكل وجره وهممماج ا جتماعي للطفل ونا ند

باإلرررافة إلررت إقرررار ا تفاقيررة بوجرروب تمترر  الطفررل المعرراق بحيرراة كاملررة . ذلررك بالمجرران مررا أمكررن

 . في المجتم  تفاعلهامة وا عتماد علت النفس، وتيسر وكريمة في يروف تكفل له الكر

. نها أخرذا حقروق الطفرل المعراق بعرين ا عتبرارإلق باتفاقياا حقوق الطفل حيث هذا فيما يتع

بل تةايد ا هتمام الردولي بحقروق المعراقين بشركل عرام، لتةايرد عرددهم . ولكن   يقتصر األمر عليها

إذا دلرا إحصررابياا صردرا عررن منيمراا متخصصررة فري األمررم المتحردة أن هنرراك واحرداً مررن بررين 

ن العالم مصاب بشكل أو بآخر بتعروق عقلري أو جسردل ويقردر عردد هرإ ء عشرة أشخاص من سكا

مليون شخص ٓٓ٘بؤكثر من 
(ٔ)

 . 

وقد تمثل ذلك ا هتمام الدولي في إصردار إعالنران خاصرة ترنص علرت حقروق المعراقين ومرن 

م اإلعالن الخاص بحقوق المتخلفين عقلياً والذل أصدرته الجمعية العامرة لطمر: أبرة تلك اإلعالناا

واإلعررالن الخرراص بحقرروق المعرراقين الررذل أصرردرته تلررك . م 97ٔٔ األولكررانون  ٕٓالمتحرردة فرري 

                                                

 . 9ٖٔص .،المعوقون ،  (م98ٖٔ)منال منصور، بوحيمد(  ٔ)
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م 97٘ٔكرانون األول عرام  9الجمعية في 
(ٔ)

ويشرتمل اإلعرالن األول ديباجرة وسربعة مبرادئ تإكرد . 

فيها أن للمعاق نفس ما لسابر البشر من حقوق، وعلت حقه في العرالج والرعايرة والتعلريم والتردريب 

والتوجيرره والتؤهيررل، وحقرره فرري العمررل بحسررب قدراترره، وحقرره فرري العرريش مرر  أسرررته مرر  حقرره فرري 

 . الحصول علت مساعدة، باإلرافة إلت حقه في الوصاية عليه، ومعاملته بكرامة

منره عررف  األولرتفري المرادة . أما اإلعالن الثاني فقد اشتمل علت ديباجة وثالث عشررة مرادة

عن أن يإمن بنفسه بصورة كلية أو جةبيرة ررروراا حياتره الفرديرة المعاق بؤنه أل شخص عاجة 

لقي في قدراته الجسمانية أو العقليرة أو مرا بقيرة المرواد األخررى وا جتماعية العادية بسبب قصور خُ 

وقرد أطلقرا األمرم المتحردة علرت العرام . فقد جاءا مطابقة لما في اإلعالن السرابق مر  ةيرادة تفصريل

ة العامة لطمم المتحدة خمسة وعشرين مبدأ لحماية المصابين بمرض عقلري اعتمدا الجمعي 98ٔٔ

وتحسين العناية بالصحة العقلية
(ٕ)

. 

وهكذا فإن الدولة المعاصرة   تخرج فيما تقدمه للمعوقين عما منحه اإلسالم وقدمره لهرم مرن 

رة مررن تقنيرراا حقرروق، اللهررم إ  فيمررا يتعلررق بتطررور أسررلوب الرعايررة، فقررد اسررتفادا الرردول المعاصرر

العصر الحديثرة فيمرا تقدمره لهرم مرن رعايرة، حيرث أنهرا أنشرؤا المعاهرد الخاصرة بهرم وةودتهرا بكرل 

الوسررابل اإليررراحية والسررمعية واللمسررية خاصررة بالنسرربة للعميرران والصررم والرربكم، لترردريبهم علررت 

وررعاف البنيرة  المهاراا اليدوية كل بما يناسبه، وحسب ميوله، وفيما يتعلق برعايرة ذول العاهراا

م برالعالج النراجح، أو تقويرة أجسرامهم هأنشؤا لهرم أيرراً المراكرة الخاصرة للعمرل علرت إةالرة عاهرات

 .( )بالتغذية والريارة

                                                

 . ٕٕ٘ – ٖٕٕص . مجموعة صكوك دولية،  حقوق اإلنسان(  ٔ)

ص . حررول حقرروق ذول ا حتياجرراا الخاصررة فرري التشررريعاا السررارية فرري فلسررطين تقريررر ،  عمرررو، ةيرراد(  ٕ)

 http:/www.amanjordan.org/un/un65.htm page: واتفاقيرراا دوليرررة وإقليميرررة لحقررروق اإلنسرررانٙٔ

 هـ ٕٖٗٔ/ٗ/7ٕتاري، األسترجا  

   .ٗٗص ،  حقوق فباا ذاا أورا  خاصة ،  ، هاني سليمان  الطعيماا( ٖ)
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و  شررك أن كررل مررا تقدمرره الرردول المعاصرررة للمعرراقين فيمررا يحقررق مصررلحتهم أمررر يرردعو إليرره 

 .اإلسالم، ويحث عليه ما دام موافقاً ألصوله العامة

 

 

 

 :حقوق الٌتامى فً الشرٌعة اإلسالمٌة :لثاً ثا

وهنراك فررق . ( )التيتم هو الطفل الذل ماا أباه قبل البلو ، فإذا بلغ ةال عند اسم اليتم حقيقتره

وارح بين اليتيم واللقيط، فاليتيم معلوم النسب وإن فقده والده، أما اللقيط فهو مجهول النسب وغالبراً 

 .وجوب رعايتهما والعطف عليهماويجم  بينهما . ما يكون من ةنا

واليتيم في اإلسالم يتمت  بكافة الحقوق الممنوحة للطفل العادل من غيرل نقصان، بل رغرب 

اإلسالم في إيالء هإ ء اليتامت من األطفال المةيد من العطف وا هتمرام، وركرة علرت حرق الطفرل 

 .اليتيم في الكفالة والرعاية

 :حق الٌتٌم فً الكفالة -ٔ

حسرب ( إن لرم يكرن لره مرال)اا اليتيم أباه فهو فري حررانة والدتره، ونفقتره علرت أقربابره إذا م

ترتيب الميرراث، ولكرن إن فقرد والديره معراً، فرإن أقراربهم يحلرون محرل الوالردين، وهرذا الكفالرة تثبرا 

 .( )لهإ ء اليتامت بحكم الشر ، وإن لم يكن فيه أقرباء فإن كفالته علت الدولة

كفل اليتيم أن يقوم علت رعايته وصيانة حقوقه، وعدم ا عتداء علت أموالره ويجب علت من ي

فرري كفالررة اليتريم وذلررك فيمررا  وقررد رغررب الرسرول . إن كران لرره مررال، واإلحسران إليرره بكررل الوسرابل

                                                

دار إحيراء ، بيرروا ، النهاية في غريب الحديث واألثر ،  (مٕٔٓٓ)اإلمام مجد الدين أبي السعاداا ، يرابن األث(ٔ)

   (9ٕٕ-9ٕٔ/ ٘ ) ،التراث العربي 

، بيرروا ،  بيرا المسرلم فري الشرريعة اإلسرالميةالمفصل في أحكام المررأة وال ، ( م997ٔ)عبدالكريم ،  ةيدان(  ٕ)

 .ٗٓٔص/ٓٔج ، مإسسة الرسالة 
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. أنا وكافل الٌتٌم فً الجنة كهةاتٌن": قال سهل ابن سعد رري هللا عنه أن رسول هللا رول عنه 

حق علت من سم  هذا الحديث أن يعمل : قال ابن بطال":، وجاء فً شرح الحدٌث( )ٌشٌر ب صبعٌه

 .( )"في الجنة، و  منةلة في اآلخرة أفرل من ذلك به؛ ليكون رفيق النبي 

 : ومن صور اإلحسان إلت اليتيم إعطاإه شيباً من التركة إن حررر القسرمة لقرول هللا تعرالت

                                

      [8: النساء] ، ا هتمرام وفي المقابل حذر الشر  من اإلساءة إلت اليتيم أو عردم

 .: بالردين، قرال تعرالت به حتت أنه جعل النكول عن رعاية التيم وإطعام المسكين من قبيل التكرذيب

                          

       [الماعون :ٔ-ٖ.] 

 : كما قال تعالت          [9: الرحت] ورول عن أبي هريرة

ٌ حسن إلٌه، وشر بٌت : "قالرري هللا عنه أن رسول هللا  خٌر بٌت فً المسلمٌن بٌت فٌه ٌتٌم 

 (ٖ)".ٌتٌم ٌساء إلٌه ٌهفً المسلمٌن بٌت ف

 :( )حق الٌتٌم فً حفظ ماله ورده إلٌه عند بلوغه -ٕ

ق، يجب علت ولي اليتيم أو وصيه إدارة أموال اليتيم إدارة حسنة، وأن   يؤخذ منها إ  بح

  : قال تعالت                      

                         

                             

: بقولهعلت أموال اليتامت، وأنذر من يعتدل عليها  ا عتداءوحذر القرآن الكريم من [.ٕ٘ٔ:األنعام]

                                                

  8ٗ٘ٔص ،  9ٔ8ٔ، باب ما جاء في رحمة اليتم وكفالته، حديث رقم  كتاب البر والصلة ، الترمذل  جام ( ٔ)

   (ٖٙٗ/ٓٔ)،  فتح البارل ،  ابن حجر( ٕ)

  97ٕٙص ،  79ٖٙابن ماجة ، كتاب األدب، باب حق اليتيم، حديث رقم  سنن( ٖ)

 .  7ٖص ،  يعة اإلسالمية والقانونة في الشرحماية الطفول،   محمد عبدالجواد ،  محمد( ٗ)
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        [النساء:ٔٓ] ، ثم يؤمر القرآن الكريم برد مال اليتامت إليهم عند

 : ولـبلوغهم راشدين، فيق                     

                          [النساء:ٙ.] 

 :( )للٌتامى حق فً الغنٌمة والفًء -ٖ

  : يقول تعالت                         

                              

                      

 [ٔٗ:األنفال]

  :ويقول تعالت                   

                                   

اليتامت واللقطاء والمعاقين وهكذا فإن اإلسالم اعتنت بالمسترعفين  سيما األطفال  [7:الحشر]

 .ووجه المجتم  لحماية هذه الشرابح ا جتماعية الرعيفة وعدم ا عتداء علت حقوقهم

 تٌم فً االتفاقٌات الخاصة بالطفلحقوق الطفل الٌ: ثالثاً 

م، وذلرك فري المرادة 9ٕٗٔاقتصر النص صرراحة علرت حقروق اليتريم فري إعرالن جنيرف لعرام 

 . لت وجوب إيواء وإنقاذ اليتامتالثانية منه حيث أنه نص ع

م فلرم ترنص صرراحة 989ٔم واتفاقية حقوق الطفل لعرام 9٘9ٔأما إعالن حقوق الطفل لعام 

أمررا الشررريعة . علررت حررق اليتررامت، واكتفيررا بنصرروص مجملررة يفهررم منهررا أنهررا تشررمل األطفررال اليتررامت

د تجلرت ذلررك فري اآليرراا اإلسرالمية فقرد تميررةا بإعطراء عنايررة ورعايرة خاصررة وشراملة لليترامت، وقرر

يررث النبويررة الشررريعة الترري تحررث علررت ررررورة ا هتمررام بهررم ورعررايتهم وحفرري دالكريمررة واألحا

 .حقوقهم

                                                

 .  9ٖص، المرج  السابق  (ٔ)
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وأخيراً فإنه يمكن إجمال أهم الفروق بين ما جاء فري إعالنري حقروق الطفرل ومرا صردر عنهرا 

حقرروق للطفررل فيمررا مررن اتفاقيررة حقرروق الطفررل، وبررين مررا جرراءا برره الشررريعة اإلسررالمية وأقرترره مررن 

 :( )يؤتي

 .شمول المنه  اإلسالمي، وإحاطته بحقوق اإلنسان عامة والطفل خاصة -1

 .ربانية الحقوق التي كفلها اإلسالم فهي موافقة للفطرة، وصالحة لكل ةمان ومكان -2

سبق اإلسالم في منح هذه الحقوق، وإلةام الفرد والدولة والمجتمر  برعايتهرا وتقرديمها لكرل  -3

 .طفل

رد أو المجتم  الذل يقصر في هرذه الحقروق أو يعتردل عليهرا، يلحقره العقراب الردنيول أن الف -4

 .واألخرول بسبب تفريطه في أل من هذه الحقوق المشروعة للطفل

أن الحقوق التري قررهرا اإلسرالم كحرق الحريرة، ليسرا مطلقرة، برل هري منرربطة برروابط  -5

ن، ولكرل النراس، كمرا أنهرا تسرلم وبقواعد عامة، ترمن لها البقاء والصالا لكل ةمان ومكا

 .من أل انحراف

حترت قبرل  ومرن هرذا المنطلرق تبرين لنرا جليرا مرا أو ه ديرن هللا لهرذا الطفرل مرن عنايرة ورعايرة

يواةل ما قدمره    -يذكر صالحها فيشكر–ةواج أبويه، وما قدمته منيماا حقوق الطفل من جهود 

الطفرل أو المررأة أو  كرل ذل حرٍق حقره سرواء اإلسرالم قبرل قررون، وإن النيرام اإلسرالمي قرد أعطرت

 .الفقير وغير ذلك

 

 

 

                                                

". اإلنترنرا" مقارنة بين حقوق الطفل الورعية وبين التي قررتها الشرريعة اإلسرالمية،  الةهراني، علت إبراهيم(ٔ)

Htt://www.saaid.net/leqa/9.htm page 25  ..  هـ ٕٖٗٔ/٘/7ٕتاري، األسترجا. 
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 انفصم انثبنث

وسبئم احلًبيت اجلنبئيت نألطفبل يف ظم انشزيعت 
 اإلسالييت وادلىاثيك اندونيت

 

 الحماٌة الجنائٌة لحق الطفل فً الحٌاة والنماء :المبحث األول

 .م اإلجهاضتجرٌ  :المطلا األول -

 المعاملة على النفس والمال وإساءةتجرٌم العنف  :المطلا الثانً -

 الحماٌة الجنائٌة ألخالق الطفل وصحته  :المبحث الثانً

 .الحماٌة الجنائٌة لعرض الطفل وأخالقه:  المطلا األول -

  .الحماٌة الجنائٌة لصحة الطفل وتعلٌمه :المطلا الثانً -
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 انفصم انثبنث                                       
 وسبئم احلًبيت اجلنبئيت نألطفبل يف ظم انشزيعت اإلسالييت

 وادلىاثيك اندونيت
 تمهٌد

ن إ ،عليرره  يرراً حاولررا التشررريعاا وررر  نصرروص لحمايررة الطفررل  سرريما عنرردما يكررون مجن

م ورعايتهم وحمرايتهم يعنري ا هتمرام بمسرتقبلهم و بالمسرإولياا التري العناية باألطفال وحسن تربيته

إن حماية الطفل وإبعاده عن سير ا نحراف، يعد من أهرم .يعدون لها لتحقيق تطلعاا الدولة وآمالهم

 .متعددة اً وسابل الوقاية في الجريمة وا نحراف وتتطلب جهود

 :لقوله تعالتلقد وصف هللا األطفال بؤنهم ةينة الحياة الدنيا        

                           

 .رجال و أمهاا المستقبل نهمأكما  [.ٙٗ: الكهف]

واجبررا وطنيررا بررل هررو مبرردأ  إن رعايررة الطفولررة وإحاطتهررا بالرررماناا وحمايررة حقوقهررا لرريس

ل تهرردف إلررت حمايررة الطفررل وررر  المشررر  ترردابير خاصررة بالنسرربة لجرررابم األطفررا.أخالقرري إنسرراني

 .دفعه إلت ارتكاب الجريمةتمن األسباب واليروف التي وإنقاذه 

 مبرادئوفري  ،إن الجرابم التي تق  علرت الطفرل هري الجررابم المعروفرة فري القروانين الوررعية

وأهررم هررذه  ،وهرري نفسررها الترري يرتكبهررا الطفررل عنررد كونرره جانيررا فرري حررق اآلخرررين ،حقرروق اإلنسرران

وكذا جرابم تعردل علرت  ،بالقتل أو قط  األطراف وإحداث الجروا ،الجرابم هي التعدل علت حياته

أو تعريرره للخطرر أو اإلهمرال بردل الرعايرة السرليمة التري تشرمل التعلريم واإلنفراق  ،ماله أو عرره

 :ن التاليينء بصحته لذا نتناولها في المبحثياعليه وا عتن
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 ادلبحث األول
 احلًبيت اجلنبئيت حلك انطفم يف احليبة واننًبء

أو يعرررف  ،إن التعردل اإلرادل الرذل يقر  علرت الطفرل قبررل و دتره يسرمت اإلجهراض الجنرابي

 ل اكتمرال األشرهربحيث تلقري برالجنين قبر،أو بفعل غيرهرا عمردا ،بؤنه إسقاط المرأة جنينها بفعل منها

وذلررك ،قبررل الموعررد الطبيعرري للو دة ،غيررر شرررعية ،الرحميررة فهررو إنهرراء الحمررل بصررورة عمديرره

أو ألعرراب ريارررية  ،أو جهررد عرررلي ،عررن طريررق دواء ،باسررتخدام وسررابل لقتلرره عمرردا داخررل الرررحم

داا أخررى إلت جانب مفر ،فلفي اإلجهاض ورد استعماله عند فقهاء اإلسالم ،أو ما شابه ذلك،عنيفة

 .أو الطرا أو اإللقاء ،كاإلسقاط

فررإن األمررر يسررتتب  تقسرريم دراسررتنا إلررت مطلبررين أولهمررا تجررريم اإلجهرراض للجنررين وحمايترره 

وفي المطلب الثاني تجريم العنف وإساءة المعاملة علت الرنفس والمرال  ،والحفاي علت حياته وصحته

 :وفق ما يلي
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 ادلطهب األول

 ى حيبته وصحتهجتزيى اإلخهبض واحلفبظ عه

 تعرٌف اإلجهاض وصوره وأركانه :الفرم األول 

 :تعرٌف اإلجهاض فً اللغة واالصطالح

( ) فهو إسقاط الولد بحيث   يعيش :فً اللغة
. 

( ) فهو إسقاط المرأة جنينها بفعل منها أو من غيرها :وأما فً االصطالح
. 

إنطرراا محصرول الحمرل " ه يعررف اإلجهراض مرن الناحيرة الطبيرة بؤنر:وأما المفهةوم الطبةً

يرررى الرربعض أن القابليررة  ،اختلررف األطبرراء حررول مسررؤلة القابليررة للحيرراة" قبررل أن يكررون قررابال للحيرراة 

للحياة تكون بعد األسبو  العشرين من الحمل يكون الجنرين قرادرا علرت الحيراة لرو انفصرل عرن رحرم 

( ) أمه
  

 :( )تحرٌم اإلجهاض -أ

لحق للطفل في الحياة وهو فري بطرن أمره مرن أجرل ذلرك حرمرا إن الشريعة اإلسالمية توفر ا

واإلجهاض هرو إسرقاط المررأة جنينهرا بفعرل منهرا عرن طريرق دواء أو . الشريعة علت األم اإلجهاض

 .( )غيره، أو بفعل من غيرها

                                                

 .ٕٙ٘ص،  المنير المصباا،  (مٕ٘ٓٓ) محمد أحمد ،  الفيومي( ٔ)

 7ٗ ص، اإلسالم في الطفل تربية ، عيد محمد ةهدلو، ابراهيم ،  الخطيب( ٕ)

 ٓٔ ص،   السعودية الدار، جدة ،  اإلجهاض مشكلة، (م98٘ٔ) علت محمد ،راالب( ٖ)

، عمرران ،  "فقهيرراً ... انونيرراً ق... طبيراً " والرردوابي الجنررابي المحرررض اإلجهراض، ( م99ٙٔ) فرراية منررت اللروةل،(  ٗ)

نيررام األسرررة فرري  ، ( م989ٔ)وعقلررة، محمررد. 9ٗٗ-7ٖٗص ".منشررورة" دكترروراه رسررالة.، جامعررة األردن 

 ، فرررري أحكررررام المرررررأة  المفصررررل،  وةيرررردان. ٙٗٔ-7ٖٔ/ٔج ، مإسسررررة الرسررررالة ، عمرررران ،  ٕط،  اإلسررررالم

جهرراض الحوامررل دراسررة مقارنررة فرري جريمررة إ، ( م99ٙٔ)  ولبنررة، مصررطفت عبررد الفترراا. ٕٙٔ-9ٔٔص/ٖج

، ومردكور . 9٘ٔ-7ٕٗص  ، دار أولي النهرت ، بيروا ،  ٔط، اب  السماوية والقوانين المعاصرةموقف الشر

  9ٗ-89ص ، دار النهرة العربية ، القاهرة ،  ٔط، نيرة اإلسالم إلت تنييم النسل ، (م9٘ٙٔ)محمد سالم 

دار  ، القرراهرة ،  ٔط ، واألحكررام المتعلقررة برره فرري الفقرره اإلسررالميالجنررين   ،  (م9ٙ9ٔ)، محمررد سررالممرردكور( ٘)
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عقوبة دنيوية وأخرى أخروية علت  بتوقي  وذلكلقد تشدد علماء الشريعة في من  اإلجهاض 

كفل اإلسالم حماية خمسة حقوق ررورية وهي الدين والعقل والنفس والمال،  فقد. من يمارسه

وارعاً جملة من التشريعاا الكفيلة بحفيها وحمايتها، ومرتباً عدداً من العقوباا للمعتدين عليها، 

وقد خص اإلسالم النفس من بين تلك الررورياا بقدسية واحترام مميةين، جاعالً لها مكانة عالية 

ن ا عتداء علت النفس إنما يشكل اعتداء علت كيان المجتم  بؤكمله إحيث . المساس بها  يجوة 

 : وهو ما تشير إليه اآلية الكريمة                   

                     

                             

            [المابدة:ٖٕ] 

انية، وهررو كررابن مسررتور فرري رحررم أمرره يترردرج نحررو وبالتررالي فررإن الجنررين باعتبرراره نفسرراً إنسرر

 .األهلية، فإن له الحق في الحياة متت استقر في رحم أمه

 :موقف فقهاء الشرٌعة من اإلجهاض

اتفق الفقهاء علت أن اإلجهاض محرم بعد نف، الروا، حيث ذهب غالرب علمراء اإلسرالم إلرت 

عبردهلل علرت الحمرل معتمردين علرت حرديث مراً ويأن الروا تنف، في الجنين بعد مرور مابة وعشرين 

إن أحةدكم ٌجمةع خلقةه فةً بطةن أمةه أربعةٌن ٌومةاً : "الرذل يقرول فيره ابن مسعود عن رسول هللا 

برزقةه : نطفة، ثم ٌكون علقة مثل صلك، ثم ٌكون مضغة مثل صلك، ثم ٌبعةث هللا ملكةاً بةؤربع كلمةات

 .( )"وأجله وعمله، وشقً أو سعٌد، ثم ٌنفخ فٌه الروح

أما قبرل نفر، الرروا فرإن لهرم آراء يختلرف بعررها عرن بعرض وتترردد برين اإلباحرة والكراهرة 

 :والتحريم، وهي علت النحو اآلتي

 

                                                                                                                                          

 .ٖٓٓص النهرة العربية

  8ٙ٘ص ،  8ٕٖٓ، باب ذكر المالبكة، حديث رقم كتاب بدء الخلق ،  البخارل صحيح(  ٔ)
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 مصها الحنفٌة: أوالً 

ذهررب بعررض الحنفيررة إلررت جررواة إسررقاط الجنررين قبررل التخلررق الررذل يحرردث فرري اليرروم األربعررين 

امرأة عالجرا فري إسرقاط ولردها   ترؤثم مرا "  :فقد جاء في ا ختيار. وحتت اليوم الخامس واألربعين

 .( )"لم يستبين شيء من خلقه

وهذا ما عارره البعض اآلخر مرن الحنفيرة، حيرث ذهبروا إلرت أن إسرقاط الجنرين قبرل التخلرق 

مكروه إ  لعذر، فإذا كان المحرم يؤثم فيما لو كسر بيض الصيد ألنه أصيل الصيد، فال أقرل مرن أن 

الجنين الذل هو أصل الولد إن كان ذلرك قرد حصرل مرن غيرر عرذر، فرإن المراء يلحق اإلثم من يسقط 

 .( )إذا ما وق  في الرحم مآله الحياة و بد أن يكون له حكم الحياة

أمررا بعررد التخلررق، الررذل يحصررل بعررد األربعررين األولررت بؤيررام، وحتررت قبيررل نفرر، الررروا، فررإن 

وهو مرا يعرادل الحررام . د حصل من غير عذرالمذهب يتجه إلت القول بالكراهة التحريمية إن كان ق

استبان بعرض خلقره ولرم وإن : " وهذا ما عبر عنه صاحب ا ختيار في قوله. عند المذاهب األخرى

 .( )"ه الغرةيفيتم 

ومن األعذار عند من قال منهم باشتراط العذر لإلسقاط قبل الرنف، والتخلرق، أن تكرون المررأة 

ل حملهرا إلرت انقطرا  الحليرب أو إفسراده ولريس ألب الطفرل مرال التي حملا مررعاً لولرد آخرر فيرإد

 .( )ليستؤجر له مررعاً فيخشت هالك الطفل

مما تقدم يتبين أن الحنفية يقولرون بجرواة إسرقاط الجنرين قبرل التخلرق والرذل يحردث فري اليروم 

إلثررم وهرذا   غررة فيره، وفري رأل آخرر لره   يجيررةون ذلرك ولكرن   أقرل مرن أن يلحقره ا( ٓ٘-ٓٗ)

ويقولون بالحرمة بعد نف، الروا ووجوب الدية علرت . وبالكراهة بعد التخلق إ  لعذر وهذا فيه غرة

                                                

ف داللطيعبرر: ، تحقيررقا ختيررار لتعليررل المختررار  ، (مٕ٘ٓٓ)، عبرردهللا بررن محمررود بررن مررودود الحنفرريالموصررلي( ٔ)

 . 8ٙٔص ،  دار الكتب العلمية، بيروا ،  ٖمحمد عبدالرحمن، ط

 .7ٙٔص/ٖج. ابن عابدين حاشية محمد أمين بن عمر، ابن عابدين( ٕ)

 (ٗٗ/٘). ا ختيار لتعليل المختار :، عبدهللا بن محمود بن مودود الحنفيالموصلي( ٖ)

 (7ٙٔ/ٖ)، ، حاشية ابن عابدينابن عابدين( ٗ)
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 .( )المعتدل

 مصها المالكٌة: ثانٌاً 

  : "يردإذ جرراء فرري شرررا الرردر. ذهرب المالكيررة إلررت منرر  اإلجهراض ولررو قبررل األربعررين يومراً 

عررين يومرراً، وإذا نفخررا فيرره الررروا حرررم يجرروة إخررراج المنرري المتكررون فرري الرررحم ولررو قبررل األرب

 .( )إجماعاً 

وإذا قبض الرحم المني لم يجة التعررض لره، وأشرد مرن ذلرك : "لةوجاء في القوانين  بن جُ 

و  يقتل قاتل الجنرين فري العمرد . ( )لنفس إجماعاً اإذا تخلق وأشد من ذلك إذا نف، فيه الروا فإنه قتل 

 .( )"ألن حياته غير معلومة

أن مالكاً استحسن في إسقاط الجنين الكفرارة ولرو لرم يوجبهرا : ن رشد في بداية المجتهدوقال اب

 .( )لتردده بين العمد والخطؤ، واستحسان الكفارة يرتبط بتحقق اإلثم

يترح أن المالكية يقولون بعدم إباحة إسقاط الحمل منرذ البدايرة إذ لره حرق الحيراة، إ  أنره مرن 

 .مة الكابن في بداية تخلقه وحرمته بعد نف، الرواجهة أخرى   تستول عندهم حر

 مصها الشافعٌة: ثالثاً 

قررال :"ذهررب الشررافعية فرري قررول عنرردهم إلررت جررواة اإلجهرراض قبررل التخلررق، إذ يقررول الرملرري

مررا : الكرابيسري سرؤلا أبرا بكرر برن سرعيد الفراتري عرن رجرل سرقت جارتيره شرراباً لتسرقط ولردها فقرال

: ثررم قررال. ونقررل مررا قالرره الغةالرري فرري اإلحيرراء. ( )"ذلررك إن شرراء هللادامررا نطفررة أو علقررة فواسرر  لرره 

                                                

أبرو مصرعب البردرل : تحقيرق. جرام  أحكرام الصرغار ، ( ا.د)إلمام محمد بن محمود بن الحسينا األسروشني،( ٔ)

 (ٓٙٔ-9٘ٔ/ٕ)،  دار الفريلة،  القاهرة،  المنعمومحمود عبد الرحمن عبد 

   (ٕٓٗ/ٕ)، الشرا الصغير علت أقرب المسالك ، الدردير(ٕ)

 ٔٗٔص،  دار الكتب العلمية،  بيروا، ٔط، الفقهيةالقوانين ، ( مٕٙٓٓ)أبو القاسم محمد بن أحمد ،ابن جةل( ٖ)

   8ٕٕابق، صالمرج  الس( ٗ)

 (ٙٔٗ/ٕ)،  المقتصد ونهاية المجتهد بداية،  رشد ابن(٘)

 (ٕٗٗ/8)،بيروا ، دار الفكر ، نهاية المحتاج إلت شرا المنهاج  (هـٗٓٗٔ)محمد شهاب الدين ، الرملي (ٙ)
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أما بعد التخلق وتشكل الجنرين فري صرورة  .والمرج  تحريمه بعد نف، الروا فيه مطلقاً وجواةه قبله

ثم إن تشكل فري صرورة آدمري وأدركتره القوابرل وجبرا : "وفي ذلك يقول الرملي. آدمي فتجب الغرة

 .( )"الغرة

تقدم أن قول الشافعية يقارب قول الحنفية، إذ يقولرون بجرواة اإلسرقاط قبرل التخلرق، يتبين مما 

وبكراهته كراهة تحريمية بعد التخلق ووجوب الغرة عقاباً علت اإلجهاض بعد التخلق، أمرا بعرد نفر، 

 .الروا فيصبح الحكم الحرمة مطلقاً 

أل  –ألن ذلررك : "لرريوفرري قررول آخررر عنرردهم أن للجنررين حرمررة منررذ بدايترره، فقررد قررال الغةا

وأول مراتب الوجود أن تقر  النطفرة فري الررحم . جناية علت موجود حاصل، وله مراتب -اإلجهاض

فررإن صررارا علقررة ومرررغة كانررا . وتخررتلط بمرراء المرررأة وتسررتعد لقبررول الحيرراة، وإفسرراد ذلررك جنايررة

 .( )"الجناية أفحش، فإن نف، فيها الروا واستوا اةدادا الجناية تفاحشاً 

 قول الحنابلة: اً رابع

: فقرد جراء فري حاشرية الرروض المربر . يذهب الحنابلة إلت القول بجرواة اإلسرقاط قبرل التخلرق

أما بعرد التخلرق فرال يجروة اإلسرقاط، وفري . ( )"يباا للمرأة إلقاء النطفة قبل أربعين يوماً بدواء مباا"

لقرا مررغة فشرهد ثقراا مرن وإن أ: "دواءً  افري الحامرل إذا شررب ةإسقاطه غررة، فقرد قرال ابرن قدامر

ان أصرحهما هرفيه صورة، ففيه غرة، وإن شهدن أنه مبتدأ آدمري لرو بقرت تصرور ففيره وج أنالقوابل 

أمررا لرو شررربا الحامررل الردواء بعررد نفرر، الرروا فؤسررقطا الجنررين فعليهرا عتررق رقبررة . ( )"  شريء فيرره

 .( )وغرة، ألنه قد ثبا للجنين اإلسالم تبعاً لوالديه

 :أقوال المذاهب في حكم اإلجهاض يتبين اآلتيمن خالل عرض 

                                                

   (ٕٗٗ/8) ،  المرج  السابق( ٔ)

 (ٔ٘/ٕ) ،  إحياء علوم الدين ،  لغةاليا( ٕ)

 (ٗ٘/ٙ) ،   قنشية الروض المرب  شرا ةاد المستحا،عبدالرحمن محمد ،ابن قاسم (ٖ)

 (9ٖ٘/9)، المغني: ةابن قدام( ٗ)

 (8٘٘-7٘٘/9). المرج  السابق( ٘)
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أولهمرا يقرول برالمن  مطلقراً وهرم المالكيرة، واإلمرام : أنهم ذهبوا فري اإلسرقاط قبرل التخلرق مرذهبين -ٔ

الغةالي، وبعض الحنفية، وحجتهم في ذلرك أن العلقرة والمررغة ابترداًء خلرق آدمري لره حرمتره، 

  .و  يحل انتهاكها

الشررافعية والحنفيررة، والحنابلررة وحجررتهم فرري ذلررك أن محصررول الحمررل قبررل يقررول باإلباحررة وهررم  -ٕ

التخلرق قطعرة لحرم قررد   تكرون جنينراً، أو أنهررا مهرددة باإلسرقاط وصرريرورتها البشررية فري حكررم 

إ  أن هإ ء قيدوا اإلباحة بالكراهة م  اإلعفاء مرن المسرإولية الجنابيرة تراركين ذلرك .المجهولة

 .بتعاد عن مواطن الشبهاا والوقو  في الحرامور  الناس وتقواهم لالل

بعد التخلق وقبل النف،، ويكون ذلك في الفترة ما بين األربعين ونهاية الشهر الراب  للحمرل، فرإن  -ٖ

اإلجهاض هنا أقرب إلت الحرام، وأقل ما يقرال فيره أنره مكرروه كراهرة تحريميرة تتقردم مر  تقردم 

يره عقوبرة دنيويرة وأخرويرة، ولكرن يمكرن السرماا عمر الحمرل، وهرو فري هرذه الحالرة تترترب عل

باإلجهاض هنا لحاجة ماسة كما في الحاجة لدف  الخطر األكيرد عرن األم يحردد األطبراء طبيعتره 

 .وحجمه، كاسترخاء القلب والقصور الكلول وسرطان الثدل وغير ذلك

تعتبر جنحة شرعا لهرا بعد نف، الروا، ويعتبر اإلجهاض عندها حراماً باتفاق العلماء، بل إنها  -ٗ

 .( )عقوبتان وهما الدية والكفارة

 :حكم اإلجهاض عند علماء الشرٌعة المعاصرٌن: خامساً 

بنرراء علررت مررا اسررتقر لرردى األطبرراء مررن حقررابق علميررة ترردل علررت وجررود حيرراة فرري الجنررين منررذ 

لقررريح، اللحيرررة األولرررت  لتقررراء الحيررروان المنرررول بالبويررررة برررل إنهرررا موجرررودة فيهمرررا حترررت قبرررل الت

الحياة البيولوجية وهي غير الروا حيث إنه   تالةم بينهما بردليل أن النبراا : والمقصود بالحياة هنا

من أجل ذلك يميل أكثر علماء الطب وعلماء الشريعة المعاصرين إلرت القرول . حي لكنه   روا فيه

مروا األم وهالكهرا  بتحريم اإلجهاض فري جمير  مراحرل الجنرين، إ  إذا كران بقراء الجنرين سربباً فري

                                                

 ٕٙ، ص دار الطباعة، بيروا ، الفتاول البةاةية علت هامش الفتاول الهندية ،  ابن البةاة (  ٔ)
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بحيرث   يردف  هررذا الخطرر إ  باإلجهراض فإنرره عنردها يبرراا لردف  الهرالك المحرردق براألم، إذ األصررل 

 .( ) أولت بالحفي وا عتبار من الفر

وهرم فري رأيهرم . الحالة فال يجروة اإلجهراض مهمرا كانرا الردواف  واألسربابهذه أما في غير 

وهذا يتفق م  مقصرد الشرريعة . اإلمام الغةالي وبعض الحنفيةهذا يتفقون م  ما ذهب إليه المالكية و

لرذلك فقرد هردفا إلرت المحافيرة عليره . في حفي النسل إذ أنه ررورة لحفري النرو  وعمرارة األرض

بتحصرريل مصررالحه أو ً وهررذا معنررت حفيرره مررن جانررب الوجررود، ولهررذا شررر  هللا تعررالت : بؤسررلوبين

م بدف  المفاسد عنه، ومن  كل ما يهلك النسل ويخل بوجروده، الةواج وثانياً حفي النسل من جهة العد

فؤغلقا الشريعة بما جاء فيها من أحكام الطرق المفرية إلت مناقررة النكراا أو اإلخرالل بره كالةنرا 

 .( )والقذف، وسدا ذراب  الةنا ومنعا اإلجهاض وقتل األجنة لغير ررورة

اسررتمراره يشرركل خطرررا علررت صررحة وفرري التشررري  السررعودل يبرريح إجهرراض الحمررل إذا كرران 

مررن نيررام مةاولررة المهنررة فرري المملكررة العربيررة السررعودية الصررادر  ٕٕالحامررل حيررث نصررا المررادة 

يحيررر علررت الطبيررب إجهرراض "  أنعلررت هررـ ٕٙٗٔ/ٔ/ٗوترراري، ( 9٘/م) بالمرسرروم الملكرري رقررم 

إذا لرم يكرن الحمرل وم  ذلك يجوة اإلجهراض  ،امرأة حامل إ  إذا اقترا ذلك ررورة إنقاذ حياتها

ويرتم إثبراا  ،وثبرا بصرورة أكيردة أن اسرتمراره يهردد صرحة األم برررر جسريم ،قد أتم أربعة أشهر

ها الالبحرة التنفيذيرة لهرذا تهذا األمر بقرار من لجنة طبية تشكل طبقا للشرروط واألوررا  التري حردد

 .النيام

 :على الجنٌن من غٌر األم االعتداءتجرٌم : سادساً 

ل علت الغير وهرو فري بطرن أمره أن   ُيعتردى علرت أمره الحامرل لربال يرإثر ذلرك من حق الطف

. وقد رتب الشار  الحكيم عقوباا بدنية وماليرة تلرةم مرن يتعردى علرت الجنرين. علت الجنين فيسقطه

                                                

، المكترب اإلسرالمي ،  بيرروا ، 7ط. الحرالل والحررام فري اإلسرالم،  (م97ٖٔ)بن محمرد ، يوسف القرراول( ٔ)

 9٘ٔص 

 مجلررة دراسرراا". الترردابير الشرررعية اإلنسررانية الهادفررة لحمايررة األطفررال ةمررن الحرررب: "الصرروا، علرري محمررد(  ٕ)

 .  7ٖ٘-7ٖٗص.م998ٔاألول كانون /ٕالعدد ، الجامعة األردنية،  نالشريعة والقانو
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من هصٌل فرمت إحداهما األخر  بحجةر فقتلهةا ومةا  امرأتانقتتلت ا" : أنه قال فعن أبي هريرة 

إن دٌةةة جنٌنهةةا غةةرة عبةةداً أو  ، فقضةةى رسةةول هللا  صةةموا إلةةى رسةةول هللا فةةً بطنهةةا، فاخت

 .( )"ولٌدة، وقضً بدٌة المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم

هذا فيما يترتب علت جناية الخطؤ علت الجنين، أما فري حرال العمرد فرذهب بعرض الفقهراء إلرت 

وأمرا  .( )لقصاص في الجنينعدم ار الذل يرى خالفاً للجمهو. وجوب القصاص علت المتعمد الجاني

ابن حةم الياهرل فإنه يفرق بين العمد علت من لم ترنف، فيره الرروا وعلرت مرن نفخرا فيره الرروا، 

 –فإذا سقط الجنين قبل أن تنف، فيه الروا فتجب الغرة علت الجاني، وإن سقط بعد نفر، الرروا فيره 

، ألنه قتل نفساً مإمنة عمداً، إ  أن يعفت عنه فعليره فعلت الجاني القصاص -أل بعد األربعة األشهر

 .( )الغرة

يفهررا بمررا يررإدل إلررت إسررقاط ومنرر  مررن تخالوقررد بلغررا رعايررة اإلسررالم للحامررل ولجنينهررا، أو 

حامررل إذا أدى ذلررك التخويررف إلررت إسررقاط  امرررأةجنينهررا، بررل ورتررب عقوبررة ماليررة علررت مررن يخرروف 

استدعت امرأة، يقال أنها كانا تتحردث مر  مر بن الخطاب الجنين، فقد حدث أن أمير المإمنين ع

أصحابه فيما يتوجرب عليره أن يفعلره  الرجال، فخافا لما علما بذلك وأجهرا، واستشار عمر 

 .إنما أنا مإدب و  شيء عليك: فقال له بعرهم

 .( )عليك الغرة يا أمير المإمنين، فؤخذ برأيه: فقال وأما اإلمام علي 

 

 

 

                                                

،  9ٖٔٗووجروب الديرة، حرديث رقرم  براب ديرة الجنرين والمحراربين والقصراص، كتاب القسامة ، مسلم  صحيح( ٔ)

    97٘ص 

 . ٖٕٗص ، في الفقه اإلسالمي الجنين واألحكام المتعلقة به  ،، محمد سالم مدكور( ٕ)

 (ٖٔ-ٖٓ/ٔٔ). الُمحلت، ابن حةم(  ٖ)

-8٘ٗ/9)، عررالم الكتررب ، القرراهرة ، ٔط ،  المصررنف ، ( م998ٔ)حررافي أبررو بكررر عبررد الرررةاقالصررنعاني، ال( ٗ)

ٗ٘9 )  
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 :اإلجهاض فً القوانٌن الدولٌةلمحة عن 

إن مشكلة اإلجهاض ليسا حديثة العهد برل هري تواجره المجتمعراا منرذ القردم برين مجيرة لهرا 

 :وبين مان  منها، وبهذا الخصوص تقسم قوانين وآراء المجتمعاا الحديثة إلت ثالثة آراء

فق مر  رأل الردول يرى أن اإلجهاض هو خطر اجتماعي يجب منعه بشتت الوسابل، وهذا يت: األول

 .1(باستثناء تونس)عاقب عليه تمن  اإلجهاض وتي تالعربية ال

يرى أن اإلجهاض   يستحق عقوبرة ترذكر وهرو إن كران شراذاً و  يتفرق مر  القريم اإلنسرانية، : الثاني

وهررو أشررد خطررراً، ويتبنررت هررذا  (ٕ)إ  أن منعرره يشررج  علررت فعررل اإلجهرراض السرررل الجنررابي

نافية والمملكرررة المتحررردة وسويسررررا والو يررراا المتحررردة األمريكيرررة، الررررأل الررردول ا سررركند

وقد كانا فرنسا من طليعة الردول التري تمنر  اإلجهراض وتعاقرب عليره ويرل األمرر  ،واليابان

هرا ملنها أجاةا فري قوانينهرا للمررأة الحامرل أن تقررر إنهراء حإم حيث 979ٔكذلك حتت عام 

لحمررل دون الحاجررة إلررت موافقررة طبيررب أو ممثلهررا خررالل العشرررة أسررابي  األولررت مررن بدايررة ا

 . القانوني علت أن يكون ذلك بمعرفة طبيب وفي مستشفت

ه تبقررت كررل مررن ألمانيررا وفيمررا يحترردم الصرررا  بررين الرررأل المبرريح لإلجهرراض والرررأل المرران  لرر

اإلجهراض تتشردد فري منر   ،سبانيا والسرويد وهولنردا وبلجيكرا واليونران وأمريكيرا الالتينيرةأوإيطاليا و

ومن الجدير بالذكر أن الردول التري أباحرا اإلجهراض مدعيرة أن ذلرك سريقلل  ،وتتبنت الرأل المناوئ

 .من اإلجهاراا الجنابية قد اةدادا فيها حا ا اإلجهاض الجنابي

إلت مليروني  ضإباحة فعل اإلجها جهاض قبلاإلففي اليابان مثال اةداد الرقم من مليون حالة 

و  يقتصر األمرر علرت اليابران ففري إحصرابية لالتحراد الردولي العرالمي للسركان حالة إجهاض جنابي 

قدرا حا ا اإلجهاض بحوالي ثالثين مليون حالرة إجهراض مفتعلرة سرنوياً إل إجهراض واحرد لكرل 

 .(ٖ)أربعة مواليد

                                                
ٕٗ-ٗٔص ،دار النهرة العربية ، القاهرة ، لمشرو  الجنابي ا جهاض في نير ا ،( م99٘ٔ)ن محمدربي ، حس(1)

 .   ٕٕٔص، قهيا وفاإلجهاض المحرض الجنابي والدوابي طبيا وقانونيا  ، ، منت فاية اللوةل( ٕ)

 .ٕٕ٘-ٕٕٕص ،  المرج  السابق( ٖ)



 -119- 

 سرريما وأن اللررواتي يجهرررن  ،ويعتبررر هررذا اإلجهرراض مررن أهررم أسررباب الوفيرراا بررين النسرراء

هررذا وإن الررداف  الربيسرري لحررا ا  ،%(ٔٙ)سررن الخامسررة والعشرررين بنسرربة تتررراوا فتيرراا دون 

 . اإلجهاض في كل مجتمعاا العالم هو من الحمل الالشرعي

مليون طفل أمريكري مر  أحرد  8ٔإلت أن يعيش  ،وقد أدى تةايد انفراط عقد العابلة األمريكية

م، وتعتمرد 99ٗٔفري عردد أول آب " يروةن.اس.يو" الوالدين فقط سواء م  األم أو األب حسب مجلة

بالو يرراا المتحرردة إلررت  اغاليررة هررإ ء األطفررال علررت الرعايررة ا جتماعيررة الرسررمية للدولررة، ممررا حررد

م للتخلص من  99ٗٔتحمسها في الدفا  عن حق اإلجهاض في مإتمر القاهرة الذل عقد في أيلول 

األطفرال، والتري ارتفعرا مرن رعايرة هرإ ء ملهرا فري اإلنفراق علرت األعباء المالية الرخمة التري تتح

 . م99ٗٔبليون دو ر في العام  787م إلت 9ٙٓٔمليون دو ر في العام  ٗٗٔ

من هنا كان الصدام في المإتمر م  اإلسالم والمسيحية معراً، ألن األولويرة فري نيرر اإلسرالم 

تماعيرة أو السياسرية كانا لحق الجنين في الحياة بغرض النيرر عرن اليرروف ا جووالمسيحية معاً، 

.أو المادية
(ٔ )

  

م، 979ٔوفري الصرين التري تتبنررت الردعوة إلرت تحديررد النسرل والرذل أصرربح إجباريراً منرذ عررام 

تتعرض النساء الحوامل الالبي يخالفن سياسية تحديد النسل لالختطاف ويجبررن علرت اإلجهراض أو 

ب المحرردد لطسرررة يتعررررون كمررا أن المواليررد الةابرردين عررن النصررا. تجرررل لهررن عمليرراا تعقرريم

للقتل
(ٕ)

 . 

هذا هو واق  المجتمعراا الغربيرة التري تبريح قوانينهرا الحريرة الجنسرية فيهرا، األمرر الرذل أدى 

 إلت شيو  الرذيلرة والفسراد والمررض فررالً عرن انتشرار المواليرد غيرر الشررعيين فيهرا وجراء طررا

تخلص مررن محصررول الحمررل فرري مورررو  اإلجهرراض فيهررا مرتبطرراً بشرركل ربيسرري بكونرره وسرريلة للرر

                                                

 . 8ٕٖ، 8ٖٔحقوق الطفل بين الشرعة والشريعة، ص ،  ، محمدالسماك(  ٔ)

مطبوعراا منيمرة العفرو الدوليرة . ٔ/ ط" الصرين مرا مرن أحرد فري مرؤمن " تقرير موجة لمنيمة العفو الدوليرة (  ٕ)

 . م99ٙٔ
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في حين أن العالقة في اإلسالم بين الجنسرين اتسرما . شرعية بسبب التسيب الجنسيالالحا ا غير 

 . بالطهر والنقاء في يل الةواج الشرعي

فيره  ومن هذا المنطلق تبين  خطورة اإلجهاض حيث إنه سبب إلهالك األنفس، وممرا   شرك

: فقررد جرراءا الشررراب  بالمحافيررة علررت الررررورياا الخمررس أن الشررراب  اتفقررا علررت حفرري األنفررس

مصرلحة مرن هرذه المصرالح الرررورية بالدين والنفس والعرض والعقل والمال، واإلجهراض إخرالل 

 .التي اتفقا الشراب  علت المحافية عليها

 :وأيراً موقف الشريعة اإلسالمية الجملة هو تحريم اإلجهاض وأنه   يجوة ألنه

 .بحفي الررورياا الخمس  –شريعة جاءا ال :أوالً 

أنه يصادم مقصداً مهماً من مقاصد النكاا؛ فإن من مقاصد النكاا تكثير النسل ولهذا امتن  :ثانٌا

   : هللا عة وجل علت بني إسرابيل بؤن كثرهم قال تعالت          

                  [اإلسراء:ٙ.] 

تزوجةوا الةودود )) : أمته بكثرة النكاا الذل من مقاصرده كثررة النسرل فقرال  وأمر النبي 

 .( ) ((الولود ف نً مكاثر بكم األمم ٌوم القٌامة

إما خوفاً في اإلجهاض سوء ين باهلل عة وجل فإنك تجد بعض الناس يلجؤ إلت اإلجهاض  :ثالثا

إل،، وهذا كله من سوء ...من تكاليف النفقة أو تكاليف التربية وما يتعلق بالرعاية ومالحية الطفل

    الين باهلل عة وجل وهللا عة وجل يقول           

                      [هود:ٙ.]  

 :أركان جرٌمة اإلجهاض -4

 .لجريمة اإلجهاض، ككل جريمة، ركن مادل وركن معنول

المسررلك اإلجرامري، والنتيجررة الجرميررة، : فيتررؤلف مرن عناصررر ثالثررة هري :أمةا الةةركن المةادي

                                                

  7ٖٗٔص ،  ٕٓ٘ٓحديث رقم  ، النهي عن تةوي  لم يلد من النساء  باب، كتاب النكاا ، سنن أبي داود (  ٔ)



 -121- 

 .والعالقة السببية بينهما

اديررة أو معنويررة ُتفررري إلررت وهررو يتمثررل بررؤل وسرريلة إيجابيررة أو سررلبية، م :المسةةلك اإلجرامةةً

فالررب أو الجرا أو الرغط علت الربطن أو ارترداء المالبرس الرريقة أو تنراول بعرض . اإلجهاض

أو ا متنرا  عرن معالجتهرا مرن  -ولو في رمران  -العقاقير المجهرة أو تجوي  الحامل أو صيامها 

ا أو تفجيررر قنبلررة عررارض صررحي أو ترويعهررا أو تهديرردها بالقتررل أو الررررب والصررراخ فرري وجههرر

 . صوتية علت مقربة منها، كل ذلك تشمله جريمة اإلجهاض شرعاً وقانوناً 

إ  أن جريمرة اإلجهراض يمكرن أن . وتتمثل في إسقاط المرأة الحامل حملها: النتٌجة الجرمٌة

تقوم ولرو لرم يخررج الحمرل مرن رحرم أمره بعرد وفاتره فروراً، وترؤخر ذلرك حترت إجرراء عمرل جراحري 

فري حرين   تقروم هرذه الجريمرة إذا . كما لو حقنه الطبيرب وهرو فري رحرم أمره بحقنرة قاتلرةإلخراجه، 

ألن . خررج الجنررين حيرراً ثررم ترراب  حياتره خررارج رحررم أمرره كسررابر المواليرد وبقرري علررت قيررد الحيرراة مرردة

مرن  -عراجالً أو آجرالً  -موا الجنين، وخروجه : المطلوب في النتيجة الجرمية اجتما  أمرين اثنين

أمرا فري القروانين الوررعية، فقرد اختلرف .( )وهذا هو ما تقري به أحكام الشريعة اإلسالمية. م أمهرح

فراكتفت بعررهم بخرروج الجنرين قبرل الموعرد الطبيعري للرو دة، . رجال القانون في تحديد اإلجهراض

 . ( )وتطلب آخرون وفاة الحمل وخروجه من الرحم معاً 

اإلجهاض إلرت فاعلهرا مرن قيرام رابطرة سرببية حقيقيرة برين  بد لنسبة جريمة  :العالقة السببٌة

ومرا لررم . مسرلك هرذا الفاعرل اإلجرامرري مرن جهرة، والنتيجرة الجرميررة المنسروبة إليره مرن جهررة أخررى

 . تتحقق هذه الرابطة السببية فال يمكن مساءلته عن جريمة اإلجهاض

 . الخطؤالقصد اإلجرامي، و: فله صورتان اثنتان هما :وأما الركن المعنوي

وهو في جريمرة اإلجهراض إرادة ارتكراب هرذه الجريمرة، مر  العلرم بكونهرا  :القصد اإلجرامً

                                                

دار النهررة  ، القراهرة،الحامل نحو الجنين بين التجريم واإلباحرة  التةاماا، (م99ٙٔ) ه أحمد عبدالال ،يهالل(  ٔ)

 ٙ٘ص ، العربية

 9ٕٗ ص، اا المستحدثة يل تقدم التقني الحماية الجنابية للجنين في،  أميرة عدلي أمير عيست خالد، (  ٕ)
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 . وذلك ألن العلم واإلرادة هما عنصرا القصد اإلجرامي. جريمة يعاقب عليها القانون

فهرو قرد يكرون بسريطاً يقصرده الفاعرل . ومن الممكن أن يتنو  القصد اإلجرامي في اإلجهراض

والحكرم واحرد فري . وقرد يكرون عمرداً، أل مخططراً لره مرن قبرل. لجرم مرن دون تبييراوقا ارتكاب ا

الحالتين، ذلك أن القوانين التي تفرق بين القصد من جهة، والعمرد مرن جهرة أخررى إنمرا تقصرر هرذا 

مر  مرا  -التفريق علت جرابم الدم فقرط، وهري القترل والجررا والرررب واإليرذاء، ولريس اإلجهراض 

 . واحداً من جرابم الدم هذه لدى أّل من قوانين العالم حتت اليوم -ء يسفح فيه من دما

والقصد اإلجرامي أيرراً، قرد يكرون مباشرراً يقصرد الفاعرل منره أن تجهرض المررأة وقرد يكرون 

احتماليراً   يقصرده الفاعرل مباشررة، ولكنره   يبرالي باحتمرال حدوثره، أو ربمرا يرحرب بره، فري سرربيل 

 . رالوصول إلت غرض معين آخ

إن مررن الممكررن تصررور وقررو  اإلجهرراض بطريررق الخطررؤ، ولكررن معيررم التشررريعاا  :الخطةةؤ

إ  أن تشررريعاا . الجةابيررة تعررد جريمررة اإلجهرراض، جريمررة مقصررودة دابمرراً و  تقرر  بطريررق الخطررؤ

مرن . فنصا صراحًة علت أن اإلجهاض الواق  بطريق الخطؤ جريمة. قليلة خالفا هذا ا تجاه العام

 (. 7ٖٔالمادة ) 97ٔٔقانون العقوباا القطرل لسنة ذلك مثالً 

يترترب جنايرة أما في الشريعة اإلسرالمية فاإلجمرا  منعقرد علرت أن اإلجهراض بطريرق الخطرؤ 

 .( )عليها جةاإها المقرر شرعاً 

 حماٌة الجنٌن صحٌاً : الفرم الثانً

 :خطر زواج األقارا على صحة الجنٌن 

ة، ةواج أبنرراء العمومررة أو الخإولررة، و  تسررمح لهررم و يررة أميركيرر ٖٔتحيررر القرروانين فرري 

إ  بعررد طلرربهم استشررارة وراثيررة، أو عنرردما يكررون أحرردهم عقيمرراً، أو عنرردما يتعرردى عمررر  بررالةواج

 .الةوجين سن اإلنجاب

                                                

 ٓٗٗ-9ٖٗص  ،  بين الطب والقرآن اإلنسانخلق ،  محمد علي  ،البار( ٔ)
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وعّبر هاميش سبنسر البروفسور في جامعة أوتاغا، ودايان باول الباحثة في متحرف هارفرارد 

همررا خبيررران فرري علرروم الجينرراا، عررن رأيهمررا فرري مقالررة نشرررتها مجلررة لعلررم الحيرروان المقررارن، و

وقا  إن القوانين الخاصرة بمنر  الرةواج برين أبنراء ( (PLoSالمكتباا العمومية للعلوم البيولوجية »

ا فتراررراا العلميررة، وكررذلك ا فتراررراا »وقررال سبنسررر إن . العمومررة والخإولررة، لررم تعررد مالبمررة

وأرراف . «مثل هذه القوانين،   يمكنها أن تصمد أمرام التردقيق العميرق فيهرا ا جتماعية، التي تدعم

وبعررد مراجعترره لدراسرراا حررول العيرروب الخلقيررة للمواليررد مررن ةيجرراا هررإ ء  ٕٕٓٓإنرره وجررد عررام 

 . األقارب، أن خطر هذه العيوب أقل بكثير من الخطر المفترض عموماً 

فررإن « ين فرري الجينرراا فرري الو يرراا المتحرردةالجمعيررة الوطنيررة لالستشرراري»ووفقرراً لتقررديراا 

فرري المابررة عررن الخطررر نفسرره لرردى مجمررو   ٕ-57ٔمتوسررط خطررر حرردوث العيرروب الخلقيررة يةيررد بررـ 

 . في المابة عن النسبة العامة 5ٗٗالسكان، كما تةيد حوادث وفياا المواليد بـ 

نسربة الخطرر هرذه غير أن سبنسر أشار في مقالته إلرت أن النسراء فروق سرن األربعرين، لرديهن 

 .( ) في العيوب الخلقية عند و دتهن األطفال، لكن   أحداً  يتصدى لهن، و  يمنعهن من اإلنجاب

فةواج األقارب لم يرد به نهي صريح في اإلسالم، و  حث عليره، أما من الناحٌة الشرعٌة 

ليره الطرب الحرديث فهو متروك  ختيار الناس ما هو أنسب لهرم، ولعرل هرذا الرنه  يإكرد مرا توصرل إ

فري حالرة  ،وهو أن ةواج األقارب ليس رارا علت طول الخط، فقد يكرون نافعرا ،هذا المورو  في

مر   ،فرالقول برؤن ةواج األقرارب كلره رررر لتاليارتفا  نسبة الذكاء والجمال والقوة في العابلة، وبا

 .كالم تعوةه الصحة العلمية ،كون اإلسالم أباحه

 يقرول الردكتور أحمرد شروقي إبرراهيم ،رأل األطبراء فري هرذه المسرؤلة ولعل من المناسب إيراد

 :استشارل األمراض الباطنية، و الطبيب المصرل الشهير

 برؤن ةواج األقرارب" إذا نير أل عالم نيرة متؤنية في أبعاد هذا المورو ؛ لوجد أن القرول 

 قررد. .فرري كررل األحررواللرريس قررو  صررحيحا " يعطرري الفرصررة لةيررادة األمررراض الوراثيررة فرري الذريررة 

                                                

 .هـٖٓٗٔمحرم  ٘ٔيوم األحد ،  ٕٓٓٔٔالعدد ، الشرق األوسط ، صحيفة العرب الدولية ( ٔ)
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وبالترالي   ينبغري أن يكرون  ،ولكنه ليس صحيحا فري كرل الحرا ا .يكون صحيحا في حا ا معينة

 .( )  قانونا عاما أو قاعدة عامة

  :من ابنة عمته ةينب، واآلية القرآنية صريحة وقد تةوج النبي          

                          

                    [األحةاب:٘ٓ.] 

فرريط فرإن في تفسيره لبآية السرابقة هرذا عردل وسرط برين اإلفرراط والت ( ) يقول اإلمام ابن كثير

النصارى   يتةوجون المررأة إ  إذا كران الرجرل بينره وبينهرا سربعة أجرداد فصراعدا واليهرود يترةوج 

بنرا  أحدهم بنا أخيه وبنا أخته فجاءا هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم إفراط النصرارى فؤبراا

وهرذا  ألخ واألخراالعم والعمة وبنا الخال والخالة وتحريم مرا فرطرا فيره اليهرود مرن إباحرة بنرا ا

 انتهت".وبناا عمك وبناا عماتك وبناا خالك وبناا خا تك " شني  فيي  وإنما قال 

علررت أن تراعرت اليرروف ا جتماعيررة  ،فررالةواج مرن األقرارب مبرراا فري األصرل ،وعلرت كرل

مر  القيرام بالكشرف الطبري وفحروص  ،في كل حالة من الحا ا دون القياس علرت أخررى ،والصحية

 .ل إتمامهالةواج قب

 وقد بين هللا عة وجل خالق البشر ورب العالمين المحرماا حصرا في قوله تعالت 

                                     

                           

                                

                                

                           

 [.ٖٕ:النساء]

                                                

 . المصدر السابق(  ٔ)

 (ٕٕٗ/ٙ)، دار طيبه ، بيروا  ، عييم القرآن ال تفسير،  (هـ٘ٓٗٔ)أبي الفداء إسماعيل بن كثير ،ابن كثير  ( ٕ)
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  فما عدا ذلك من األقارب فهو جابة قطعا، في قوله تعالت             

                                      

                             

                               

 [.ٕٗ:النساء]

هم فري كمرال الرذكاء والعقرل وسرالمة الجسرم مر  وأحيانا قد نجد أقارب تةوجوا من بعرهم و

ا لتةام في الدين فيراعت كل شيء بحسبه، و  مان  أيرا من أراد أن يتةوج من قريبرة أن يجررل 

 .فحصا طبيا ليتؤكد من عدم وجود بعض الموان  الطبية

أن ذلك   يمن   علت أن يفرل التقليرل مرن ةواج األقرارب حفيرا علرت اتسرا   وٌر  الباحث

العالقررراا والمصررراهرة، وخشرررية أن تترسررر، بعرررض الصرررفاا الوراثيرررة السرررلبية ؛ فيكرررون مرررن بررراب 

 .التفريل وليس من باب التحريم

 ( )حماٌة الحقوق المالٌة للجنٌن:الفرم الثالث

أثبا الشر  الحنيف أهلية للجنين، غير أنها ناقصة، حيث جعل هللا حقاً فري اإلرث والوصرية 

 .والوقوف

الفقهاء في أن للحمل نصريباً فري مرال مورثره الرذل مراا قبرل أن يولرد، بشررط فال خالف بين 

قررال :فعرن جرابر ابررن عبردهللا قرال ، ( )التحقرق مرن وجروده عنررد وفراة مورثره، وأن ينفصرل الجنررين حيراً 

 .( )"إصا استهل الصبً صلى علٌه وورث": رسول هللا 

                                                

والموسرروعة الفقهيررة  ،  ٓ٘ٔ-8ٗٔص. ومررنه  التربيررة النبويررةالطفررل فرري الشررريعة اإلسررالمية  ،  جبررار، سررهام( ٔ)

 .  8ٗٔ-ٙٗٔص/8ٔجبالكويا، 

 .  (ٓ٘ٔ/ٖ) منهاج الطالبين ،  يحيت بن شرف، النوولو، ( 8ٓٔ/ٙ)  ، حاشية ابن عابدين،ابن عابدين( ٕ)

  ٕٕٗٙ،  7ٕ٘ٓ: حديث رقم ، باب إذا استهل المولود ورث ، كتاب الفرابض ،  ماجةسنن أبن  (ٖ)
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د المروا بطريرق التبرر  وكذا الحال بخصروص الوصرية التري هري تمليرك مرراف إلرت مرا بعر

فهي تصح للجنرين عنرد عامرة الفقهراء، ألنهرا اسرتخالف، والجنرين يصرلح خليفرة فري اإلرث فكرذا فري 

 .الوصية

وقررد أجمرر  الفقهرراء علررت ثبرروا الحررق للجنررين فرري الوصررية متررت خرررج حيرراً، وكرران قررد تحقررق 

 .( )"وجوده في بطن أمه عند الوصية له

مرن الوسرابل التري يثبرا بهرا الملرك للجنرين حصرول  وكذا الحال بخصوص الوقف عليره، فرإن

الوقف عليه، إذ إن الوقف وثبوا ا ستحقاق فيه يتم بإيجاب الواقرف وحرده، دون توقرف علرت قبرول 

 .( )"الموقوف عليه، علت ما ذهب إليه جمهور الفقهاء

دل، وقفرا علرت أو : وبناء علت هرذا فقرد أجراة الفقهراء الوقرف علرت الحمرل تبعراً، كرؤن يقرول

 .( )وأو د فالن وفيهم حمل، فيشمل الوقف الحمل

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 (7ٖ٘/ٗ) كشاف القنا  عن متن اإلقنا  ،والبهوتي، ( ٗ٘ٙ-ٖ٘ٙ/ٙ) ، حاشية ابن عابدينابن عابدين(ٔ)

 (ٕٖٗ/ٗ) ،  حاشية ابن عابدين ، ابن عابدين(ٕ)

 (ٕٓ٘-9ٕٗ/ٗ)،   عن متن اإلقنا كشاف القنا  ،البهوتي( ٖ)
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 ادلطهب انثبني

 جتزيى انعنف وإسبءة ادلعبيهت عهى اننفس وادلبل

 الحماٌة من العنف وإساءة المعاملة :الفرم األول

   الشرٌعة اإلسالمٌةسٌاسة  -1

فٟحمٌٍٗطفًاإلعالَلشسفمذٌهٌز.األخشٜاٌحمٛقوًأعاط٘ٛاٌزٞاٌح١ا ,حك٘ٛاٌٛجٛدفٟحكأُ٘إْ

٠بششو، اٌحك٘زاعٍٝاالعتذاءٚحشَاٌح١ا  باٌغةعٕذِا ف١ضااألبفٟح١ش  فٟاٌجا١ٍ٘ةواْاٌعاس٠بٍغأشذٖ

بٛأد٘ا إٌٝاٌخالصِٕٙا ف١ٕذفا األٔخٝ, ب١ّالد عٍٝرٌهِٓلٛيهللاتباسنٚتعاٌٝفٟوتابٗ. تعب١شاً ١ٌٚظأبٍغ

  اٌعض٠ض                           

                                    

       [9٘ -8٘:النحل] 

عض العرب يقتل أألو ده خاصة اإلناث خوف العيلة عليهم، وفي آياا شريفة كما كان ب

    كثيرة ورد تحريم قتلهم، فقال عة من قابل لنبيه           

                               

                              

                              

 [ٔ٘ٔ: األنعام]

 وقال جل ثناإه                   [9-8:التكوير] 

  وقال جل في عاله                        

                   [األنعام:ٔٗٓ.] 



 -128- 

ولقد أثبا اإلسالم للطفل حقه في الحياة كغيره من المخلوقاا، بل حذر الخالق في كتابه العةية 

  لقوله تعالت  .قتل األو د ألل سبب من األسباب               

                   [إلسراء:ٖٔ]   

ويررذهب الرررأل الغالررب فرري الفقرره اإلسررالمي إلررت أنرره فرري حررا ا القتررل العمررد الترري  يكررون 

يث ومرن ثرم فإنره وفرق هرذا الفقره إذا قترل أب عمرداً طفلره حرد. القصاص عقوبتها،   يقاد الوالد بولده

 .الو دة   يقاد به، وإنما تجب عليه دية مغلية

  يقاد األب برا بن إ  أن : فقال مالك: " ما يلي ( ) فلقد جاء في بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 وقرال ؟ ."يرجعه فيذبحه، فؤما إن حذفه بسيف أو عصا فقتله لم يقتل، وكذلك الجد عنرده مر  حفيرده

له برؤل وجره كران مرن أوجره   يقاد الوالد بولده و  الجد بحفيده إذا قت: أبو حنيفة والشافعي والثورل

ال تقام الحةدود فةً » قال  وعمدتهم حديث ابن عباس أن النبي . به قال جمهور العلماءالعمد، و

 .( ) «بالولد الوالد المساجد وال ٌقاد 

ثالثرة أنروا ، أحردهما أن أما الذل يرجر  إلرت المقترول ف" ما يؤتي   وقد ورد في بداب  الصناب 

القاتل حتت لو قتل األب ولرده   قصراص عليره وكرذلك الجرد أب األب أو أب األم من   يكون جةء 

وإن عررال وكررذلك إذا قتررل الرجررل ولررد ولررده وأن سررفلوا وكررذلك األم إذا قتلررا ولرردها أو أم األم أو أم 

قال   يقاد الوالد بولرده واسرم الوالرد أنه  األب إذا قتلا ولد ولدها واألصل فيه ما رول عن النبي 

ولةةو كةان فةً ورثةةة المقتةول ولةد القاتةةل أو ولةد ولةده فةةال ،  يتنراول كرل والررد وإن عرال وكرل ولررد وإن سرفل

قصاص ، ألنه تعصر إٌجاا القصاص للولد فةً نصةٌبه ، فةال ٌمكةن اإلٌجةاا للبةاقٌن ، ألنةه ال ٌتجةزأ وتجةا الدٌةة 

 . ( )للكل

                                                

 (7ٔ٘-ٙٔ٘/ٕ)،  المقتصد ونهاية المجتهد بداية ،  رشد ابن( ٔ)

ص ،  ٔٓٗٔ، كترراب الرردياا، برراب مررا جرراء فرري الرجررل يقتررل ابنرره يقرراد منرره أم  ، حررديث رقررم  الترمررذل جررام ( ٕ)

ٔ79ٖ 

 (ٖٕ٘/7)، الشراب  ترتيب في الصناب  بداب ،  الكاسانت(ٖ)
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مرن أهرل العلرم لقيرتهم أن   يقترل الوالرد  اً قرال الشرافعي حفيرا عردد :ما يؤتي  ( ) وجاء في األم

وكرذلك . بالولد وبذلك أقول، وإذا قرالوا هكرذا فكرذلك الجرد أبرو األب والجرد أبعرد منره ألن كلهرم والرده

 ".الجد أبو األم والذل أبعد منه ألن كلهم والده

والجررد   يقتررل بولررد ولررده وإن نةلررا أن األب   يقتررل بولررده  :( )وجرراء فرري المغنرري مررا نصرره

درجته وسواء في ذلك ولد البنرين أو ولرد البنراا، وممرن نقرل عنره أن الوالرد   يقترل بولرده عمرر برن 

وبه قال ربيعة والثورل واألوةاعري والشرافعي وإسرحاق وأصرحاب الررأل، وقرال ابرن  ،الخطاب 

لكترراب واألخبررار الموجررب للقصرراص يقتررل برره ليرراهر آل ا: " نرراف  وابررن عبررد الحكررم وابررن المنررذر

". وألنهما حران مسرلمان مرن أهرل القصراص فوجرب أن يقترل كرل واحرد منهمرا بصراحبه كراألجنبيين

والجررد وإن عررال كرراألب وسررواء كرران مررن قبررل األب أو مررن قبررل األم فرري قررول أكثررر " وجرراء أيررراً 

 ".مسقطي القصاص عن األب وقال الحسن بن يحيت ُيقتل به

حنبلري روايتران عرن األم، حاصرل األولرت أنهرا تقترل بولردها ألنره   و يرة لهرا وفي المذهب ال

»  عليه فتقتل كاألخ، وفحوى الثانية أنها   تقتل به وهذا هرو الصرحيح فري المرذهب، لقرول النبري 

، وألنهررا أحررد الوالرردين فؤشرربها األب، وألنهررا أولررت بررالبر فكانررا أولررت بنفرري «  يقتررل والررد بولررده 

نها، والو ية غيرر معتبررة بردليل انتفراء القصراص عرن األب بقترل الكبيرر الرذل   و يرة القصاص ع

 .( )عليه وعن الجد و  و ية له وعن األب المخالف في الدين

ويستول في المذهب الحنبلري كرون الوالرد مسراوياً للولرد فري الردين والحريرة أو مخالفراً لره فري 

و موجود في كل حال،  وقرد ابتغينرا بعررض موقرف الفقره ذلك ألن انتفاء القصاص لشرف األبوة وه

الشرعي من هذه المسؤلة أن نبين أنه لرم يميرة فري هرذا الشرؤن برين وليرد حرديث عهرد وبرين صربي أو 

وقـد تبيـن لنا أن المقصـود با بن هو ا برن . بالغ، فالعلة كما يذهب البعض هي صون شرف األبوة

وغني عرن البيران أن اإلسرالم   يعتررف برالتبني، ومرن . اعـةالطبيعـي من النسـب وليـس ابن الرر

                                                

 (ٖٗ/ٙ)،  المعرفة دار طبعة، بيروا  ، ( ط.د)، األم،  (هـٓٔٗٔ) إدريس نب محمد اإلمام ،  الشافعي(ٔ)

 (ٙٙٙ/7)، المغني ، قدامة بن(ٕ)

 7ٙٙص،  المرج  السابق( ٖ)



 -134- 

 .ثم   ينسب الوليد إ  ألبويه، بصرف النير عمن يتولت تربيته واإلنفاق عليه

م 989ٔأما علت صعيد المواثيق الدولية فقد نصا اتفاقية األمم المتحردة بشرؤن حقروق الطفرل 

إلرت حمايرة قانونيرة مناسربة بسربب عردم نررجه وأنره يحتراج  ( )بؤن لكل طفرل حقراً أصريل فري الحيراة 

 .البدني والعقلي سواء قبل الو دة أو بعدها

أن للطفرل حرق حمايرة حياترره الخاصرة فري اإلتفاقيرة بشرؤن حمايرة النسرراء  ٙٔوتررمنا المرادة 

 .حرصا علت الحق في الحياة، واألطفال أثناء الطوارئ والمناةعاا المسلحة 

وبرررة اإلعررردام تتعرررارض مررر  الحريرررة الشخصرررية ألن حيررراة ويررررى الفقهررراء الوررررعيون أن عق

لكل شرخص " من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان علت أن  ٖحيث نصا المادة ، ملك له  اإلنسان

وتررمنا ا تفاقيرة الدوليرة للحقروق المدنيرة " الحق في الحياة والحريرة الشخصرية وأمنره الشخصري 

إ  تنفيرذاً لحكرم ، عمرداً  إنسانو  يجوة قتل أل ، حياة والسياسية أن يحمي القانون كل إنسان في ال

صادر من محكمرة فري حالرة يتبرين حررر عقوبرة اإلعردام يشركل خطرر علرت حيراة الطفرل ، اإلعدام 

 .( )الرماناا الكافيةلعدم توفر 

إذا منعا العقوباا القاسية عمن يجرمون في حقوق الطفولرة فرؤل مهانرة أكبرر يرى الباحث و

حياة الطفل رهن فكر مغررض وادعراءاا كاذبرة مبناهرا التحررر وعردم التعردل علرت من أن تصبح 

 .الحرياا الشخصية

 الحماٌة من االعتداء على الحقوق المالٌة: الفرم الثانً

إن النيام المالي في اإلسالم وارح المعالم محدد األبعاد والمصرادر، فالكسرب المشررو  هرو 

شررراء فيمررا أحررل هللا لعبرراده، أو الكسررب مررن خررالل العمررل مررا كرران مررن طريررق الحررالل مثررل البيرر  وال

المباا المشرو  من خالل التوارث أو من خالل الهباا ونحرو ذلرك، وقرد يكرون للطفرل مرال يحتراج 

                                                

 .م989ٔ عام الطفل حقوق بشؤن المتحدة األمم اتفاقية من ٙ المادة( ٔ)

 8ٔ، صمطبعة جامعة دمشق، دمشق ،  (فليبوجراميتيكا) مبادئ الدفا  ا جتماعي، ( م9ٙ9ٔ)ل، محمدالفار (ٕ)
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إلت من يقوم بحفيره وصريانته واسرتثماره سرواء كران الطفرل يتيمرا أو حاررر األبروين، ويسرمت مرن 

الشرريعة  فريب مقدم فت هذه الو ية علت غيره باتفراق الشرعت علت الطفل، واأل ييتولت ذلك بالول

 .( )إل،.. غير عدل لم يكن األب سفيها أو رعيفا أو اإلسالمية ما

ومرا يخررص البحررث هررو بيرران دقررة الشرريعة اإلسررالمية فرري حفرري الحقرروق ا قتصررادية والماليررة 

 .للطفل قبل ميالده، وبعد و دته حتت رشده

بحفي األموال وعدم أكلها بالباطل حتت بين الكبار أمرا الشريعة اإلسالمية حيث  

 : والراشدين قال هللا تعالت                       

                               

       [9ٕ:النساء.]  وهذا حكم عام فت مال الطفل الصغير واإلنسان الكبير، وقال

 : تعالت                            

        [النساء:ٔٓ ]مال الطفل اليتيم فيحكم خاص  وهذا. 

دون سررابر القرروانين والررنيم  األحكررامالتفصرريالا فرري وقررد انفررردا الشررريعة اإلسررالمية بهررذه  

اإلرث والتملررك، غيررر أن الو يررة  أو  فرريوهررت الحقرروق ا قتصررادية للطفررل واإلنسرران  ،الورررعية

والتري . مالره فريالتصررف  أمواله لحين بلوغه الرشد والقدرة علت فيالوصاية تمنعه من التصرف 

  :تشمل

التملك،  فقد أعطت الشر  الشريف الطفل حقه في التملك وجعل له ذمة خاصة تقبل :حق التملك -

  :ومن ذلك أن الشر  الشريف أثبا حق األطفال في الميراث فقال تعالت    

                  [النساء:ٔٔ]،  والولد الذكر أو األنثت يستحق

حتت قبل أن يتشكل في رحم أمه،لذلك تجوة الوصية له أو . الميراث سواء أكان طفالً أم كبيراً 

 ...الوقف أو الهبة

 . وينفق عليه منها وجوبا :حق االنتفام بممتلكاته -

                                                

 (9ٗٔ/ٕ)، جام  أحكام الصغار ، األسروشني  (ٔ)
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 .عنده يسلمها لمالكها عندما يكبر علت من يقوم عليها ويعتبرها أمانة :حق حماٌة ممتلكاته -

بررالطرق المشررروعة، ويجرروة للررولي األكررل منهررا بررالمعروف عنررد  :حةةق اسةةتثمار وتنمٌةةة  أموالةةه -

 .الفقر، وا ستعفاف أولت

بعد اختباره من طرف وليه علت المال فرإن آنرس منره  :حق التصرف فً ماله عند بلوغه ورشده -

 1.رشدا سلم له ممتلكاته

وللطفرل  ،م علت ذلك في نصوص كثيرة لكونها األكثر عرررة للتحايرل والرريا وأكد اإلسال

 : حقوق مالية ثابتة في اإلسالم وهي

ثره، ويشرترط أن ينفصرل عرن أمره حيراً برؤل  :المٌراث  -ٔ ويستحقه إذا كان موجوداً حال مروا موره

د ذلرك َورث عالمة من عالماا الحياة كالعطراس أو البكراء أو الرررا  وغيرهرا، فرإن مراا بعر

َث، وإن بقي حياً وكان وارثاً حفري مالره حترت يبلرغ الرشرَد، واألولرت أن   يقسرم اإلرث إ   َوُوره

 .( )بعد الور  ليعلم هل هو ذكر أم أنثت، وهل هو واحد أو أكثر

وتجب للطفل وهو حمل في بطن أمه، فالمطلقرة الحامرل ينفرق عليهرا حترت ترر  حملهرا،  :النفقة -ٕ

 .( )النفقة علت الطفل حتت يبلغ الصبي ويستغني بقدرته علت الكسب ويستمر وجوب

ويجب علت المربي العدل في النفقة بين األو د، والعدل يعني أن يعطت كل واحد ما يحتاجره 

فالطفل الذل يدرس يحتاج إلت أدواا مدرسية بخالف من لرم يردخل المدرسرة، والبرالغ المحتراج إلرت 

ي إخوانرره مثلرره إ  إذا بلغرروا واحترراجوا الررةواج، ألن النفقررة حسرررب الررةواج يةوجرره أبرروه و  يعطرر

 .الحاجة

علررت األو د فررإن قصررر، يرفرر  األمرررر  اإلنفرراقاألب هررو الررذل يتررولت بنفسرره  أنواألصررل  

للقاري لتقدير نفقه لطو د، والنفقة تقردر بحسرب حرال األب وقرا اسرتحقاقها يسررا أو عسررا، علرت 

فري بحاجراا األسررة الرررورية، وأخيررا  برد أن تكتمرل هرذه العناصرر أن   تقل عرن القردر الرذل ي

                                                
95ص,اٌّشجااٌغابك(1)

 .7ٙص، مطاب  الفرةدق ، الرياض ، الطفل في الشريعة اإلسالمية ، (هـٕ٘ٗٔ)محمد أحمد ، الصالح (ٕ)

 ( ٕٓٙ /9 )، المغني ، ابن قدامة ( ٖ)
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ذاا األساسية مرن حررانة وتربيرة معتدلرة حميمرة ونفقرة رشريدة حترت نحرافي علرت حمايرة أبنابنرا وفلر

 .أكبادنا من الريا  وا نحراف

للرذكر مثرل ويشترط أن يعدل برين األو د فري الهبرة ويقسرم بيرنهم كمرا قسرم هللا ذلرك برؤن  :الِهباة  -ٖ

 . (ٔ)حي األنثيين، ويجوة لطب أن يعود في عطيته دون غيره

  .(ٕ)ينال الطفل نصيبه من الوقف إذا كان موجوداً حال تخصيص الوقف :الوقف -ٗ

تصح الوصية للطفل وهو حمل في بطن أمره بشررط أن يولرد حيراً وأن يكرون موجروداً  :الوصٌة -٘

فتصرح إذا بلرغ عشرر سرنين، وأمرا مرن لره سرب   حال موا الموصري، وأمرا الوصرية مرن الصربي

 .(ٖ) سنين ففيه خالف

 حفظ مال الطفل الٌتٌم -2

من المالحي في أحكام الشريعة اإلسالمية أنها تبدى اهتماماً متميةاً باليتيم ذكراً أو أنثرت، فقرد 

رلَا األحكرا م التري أوجبا اإلحساَن في رعايته ومعاملته، وفرررا الحمايرة ألموالره المنقولرة، َوَفصم

وحرمررا أحكررام الشررريعة  ،تكفررل كامررل الصررون لكررل حقوقرره ا قتصررادية وا جتماعيررة واألخالقيررة 

اإلسالمية علت األوصياء واألولياء وغيرهم أن تمتد أيديهم إلت أموال اليتيم إ  بما ينميها ويحفيهرا 

 .ويرعاها

علت المجتمر ، فتلرك الحقروق  فاليتيم سواء كان غنياً أو فقيراً له حقوق مالية أوجبها له القرآن

ألن المقصود منها أن يشعر بؤن المجتم  كله يقوم له بردور األب . .المالية لليتيم   تتؤثر بكونه غنياً 

 .واألم وينفق عليه بمثل ما كان أبوه أو أمه تنفق عليه

 الرجالالطم  في مال اليتيم وأكله بالباطل حتت إذا بلغ مبلغ  هيوالعادة السيبة ألغلب البشر 

والقرآن يحذر من ذلك أشد تحذير فينذر الذين يؤكلون أموال اليتامت يلماً  ..راعا حقوقه وميراثه

بؤنهم يؤكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيرا في جهنم  ويوجب إعطاء اليتامت أموالهم ألن أكل 

                                                

 ( ٕٕٙ/ٙ ) ،المغني ،  قدامة ابن(ٔ)

 ( ٕ٘ٓ/ٙ ) ، السابق المرج ( ٕ)

 ( 77ٗ- 7ٗٗ/ٙ )، السابق المرج ( ٖ)
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  : تعالتوقد جاء في القرآن الكريم مرتين قوله  ،أموالهم بالباطل يعتبر يلماً كبيرا    

                     

                             

                     [األنعام:ٕٔ٘] 

وذلرك الوصري قرد يكرون غنيراً  .واليتيم الوارث الغنت يحتاج إلت وصت يقروم علرت تنميرة مالره

ل وقرد يكرون فقيررراً، وقرد أوجرب القرررآن الكرريم علرت الوصرري الغنرت أن يتعفرف عررن أخرذ أجررة مقابرر

 رعايتره لمررال اليترريم، وأبرراا للوصرري الفقيررر أن يؤخررذ أجرره بررالمعروف فرري مقابررل إشرررافه علررت مررال

 . اليتيم، وذلك معنت التحذير من ا قتراب من مال اليتيم إ  بالتي هي أحسن

وحين يبلغ اليتيم مبلغ الرجال تكون قد أجريا له عدة اختباراا لمعرفة أهليته للتصررف فري 

المجتمر  مرن  جتاةها وثبتا أهليته إلدارة أمواله حصل عليهرا، وإن ثبرا أنره سرفيه قرامأمواله، فإذا ا

خالل الوصي بإدارة أمواله وتنميتها م  اإلنفاق علرت السرفيه اليتريم وتغطيرة كرل احتياجاتره مرن رير  

 .(ٔ)أمواله

يم أشرده، والقرآن الكريم يحذر الوصت من التالعب بؤموال اليتيم واستهالكها قبل أن يبلغ اليتر

  قولررررره تعرررررالت فررررري                          

          [النساء:ٔٓ ]. 

 وصكةر منهةا، أجتنبوا السبع الموبقةات ) :رسول هللا  فعن أبي هريرة رري هللا عنه قال  

 .(ٕ) (أكل مال الٌتٌم

                                                

 9ٗٔ  ص،  اليتيم علت األوصياء مراتب مسابل أنير،  الصغار أحكام جام ،  األسروشني ا( ٔ)

 78ٔٔص ،  8٘7ٙالبخارل ، كتاب الحدود، باب رمي المحصناا، حديث رقم  صحيح( ٕ)
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 ادلبحث انثبني
 احلًبيت اجلنبئيت ألخالق انطفم وصحته

 ادلطهب األول

 .احلًبيت اجلنبئيت نعزض انطفم

 االستغالل الجنسً :أوالً 

تتخررذ الرردول ":9ٔحررول حقرروق الطفررل رررمن المررادة م 989ٔورد فرري اتفاقيررة األمررم المتحرردة 

وا جتماعيررة والتعليميررة المالبمررة لحمايررة الطفررل مررن  األطررراف جميرر  الترردابير التشررريعية واإلداريررة

كافررة أشرركال العنررف أو الررررر أو اإلسرراءة البدنيررة أو العقليررة واإلهمررال أو المعاملررة المنطويررة علررت 

إهمررال، وإسرراءة المعاملررة أو ا سررتغالل، بمررا فرري ذلررك اإلسرراءة الجنسررية، وهررو فرري رعايررة الوالررد 

 ."أو أل شخص آخر يتعهد الطفل برعايته ،هأو الوصي القانوني علي( الوالدين)

أن هنراك عشرراا اآل ف مرن  جنسرياً  لمنر  إيرذاء األطفرال المتخصصرةوقد أكردا الدراسراا 

وقرد تبرين  ،األطفال الرحايا الذين يعانون من الصردماا النفسرية الشرديدة مردى الحيراة نتيجرة إيرذابهم

وان أكثرر مرن  .مرن أقراربهم% ٔٔايا، ولططفرال الررح( آبراء)من هإ ء المعتدين % 77أن هناك 

 . ( ) من المعتدين هم أشخاص معروفين للرحية تربطهم بالطفل عالقة قربت أو معرفة% 7٘

م  ذلك فالدول العربيرة تعراني مرن افتقراد بعرض األسرر للروعي بحمايرة الطفرل داخلهرا قبرل أن 

تعنيف الطفل يراهرة عالميرة  تحميه من الخطر في الخارج و من هنا، نرى أن النقطة التي تإكد أن

وأنه يكثر داخل األسرة وأن مصدر أ مان بالنسبة إلت الطفرل هرو سربب إيذابره رأيرا أن نردخل إلرت 

نتطرق إلت مفهوم القرية نيرياً ثم ندخل إلرت أعمراق األسرر المتهربرة  ،أعماق هذه المنطقة الشابكة

إننرا حرين نفرتح .همرال األسررة أو دون قصردوالتي يإذى فيها الطفل وتحديداً   يحترم جسد ه نتيجة إ

ملفاً بهذه الدرجة من الحساسية فنحن نستنهض الوعي لدى األسر المهملة عن جهل أو انحراف فري 

                                                

 . م8ٕٓٓ،  ٕٗٓٔ العدد، السعودية الوطن جريدة( ٔ)
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الفطرة ونحيري األسرر التري اسرتطاعا أن تتبر  أسراليب التنشربة اإلسرالمية لحمايرة األطفرال خارجهرا 

 .( ) انة في أعناقناطفال الذين هم أموداخلها بوعي ومسبولية تجاه األ

 : تعرٌف االستغالل الجنسً لجسد الطفل• 

هو اتصرال جنسري برين طفرل برالغ مرن أجرل إررراء رغبراا جنسرية عنرد األخيرر مسرتخدماً " 

هذا ا ستغالل يعرف علت أنره دخرول برالغين وأو د غيرر ناررجين وغيرر . ٕ"القوة والسيطرة عليه 

كما أنهم   يسرتطيعون إعطراء مروافقتهم لتلرك العالقرة  ،تهاواعين لطبيعة العالقة الخاصة جداً وماهي

وإذا ما حردث داخرل إطرار العابلرة مرن خرالل  ،والهدف هو إشبا  المتطلباا والرغباا لدى المعتدل

 (قترل الرروا)أشخاص محرمين علت الطفل فيعتبر خرق لويرابف العابلرة ويسرمت سرفاا القربرت أو 

ويقصد بهذا النرو   ،عتدل يفترض عادة أن يكون حامي للطفلوذلك ألن الم ،حسب المفاهيم النفسية

مالمسررة أو  -. إةالررة المالبررس والثيرراب عررن الطفررل -. كشررف األعررراء التناسررلية - -:مررن ا سررتغالل

أعمررال  -. تعريررره لصررور فارررحة، أو أفررالم -. التلصررص علررت طفررل - .مالطفررة جسرردية خاصررة

 .( ) فاي فارحةمشينة، غير أخالقية كإجباره علت التلفي بؤل

 : كٌفٌة االنتهاك •

هرو شرخص يكبرر الررحية بخمرس سرنواا علرت األقرل و لره  (ٗ) المعتدل حسب تعريف العلمراء

يقوم برالتعرض للطفرل برؤل نرو  مرن أنروا  ا عترداء أو األذى الجنسري  ،عالقة ثقة و قرب للرحية

 :مثل

 .وتو قٌاا ف د  اشد باتصال جاسً م  طفل:االتصال الجاسً .1

                                                

 (78) ص،   الطفولة حماية تشريعاا ، حسين ،نصار(ٔ)

 (٘ٗ) ص،   السابق المصدر نفس( ٖ)

 المغرررب  ، وا قتصررادية ا جتماعيررة بررالمتغيراا مواجهررة،  لططفررال القانونيررة الحمايررة، (مٕٕٓٓ)رجرراء ،نرراجي(ٖ)

 78 ص

 (88) ص،  الطفولة حماية تشريعاا ، حسين  ،نصار(ٗ)
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وتللو قٌللاا أحللد األبللوٌن أو أحللد األقللا   بيمللل عالقللة جاسللٌة ملل  أحللد : ح األقللا  سللفا  .2

 .أطفالها

 .وتو تي ض الطفل لالعتداء الجاسً بالقوة من قبل أي ف د  اشد:االغتصا  .3

 .وتو االعتداء الجاسً الشاذ من قبل ف د  اشد مما ل له فً الجاس: الشذوذ الجاسً .4

 .ة ضد الطفل بالكالا أو الفيل بدون اعتداء جاسًتو اإلساءة الجاسٌ: التح ش الجاسً  .5

 .تو ىغ اء أو استد اج الطفل الستغالله جاسٌا: االستغالل الجاسً .6

 .أو أفالا ىباحٌة ىجبا  الطفل على مشاتدة صو   .7

 العقوبة المقررة لهصه الجرٌمة: ثانٌاً 

 األفعرالوتجرريم  فري تحرريم والقروانين الوررعية  الشريعة اإلسالمية سربقا المواثيرق الدوليرة

تترررمن اعتررداء وانتهاكرراً ألنهررا ، الترري لهررا مسرراس برراألخالق والمنافيررة لمبررادئ الشررريعة السررامية 

لطعراض وتنافي األخالق الفارلة واآلداب العامة العاليرة واعتبررا هرذه األفعرال مرن قبيرل السرطو 

طريررق  تررتم إ  عررن ألنهررا  ، علررت األعررراض والمحاربررة هلل ورسرروله والسررعي فرري األرض فسرراداً 

يمكنره الردفا  عرن  المغالبة والقهرر والقروة خصوصراً إذا كانرا هرذه األفعرال تقر  علرت الطفرل ألنره  

 . ( )نفسه وهذا ما ذهب إليه المالكية

أنه أفتت بؤن قطر  الطريرق لالعترداء علرت  :وجاء في الفتاوى الكبرى لشي، اإلسالم ابن تيمية

 8٘ :هررذا مررا ذهررب إليرره قرررار مجلررس هيبررة كبررار العلمرراء رقررمو.( )العرررض يشرركل جريمررة الحرابررة

  ( )هـٔٓٗٔمٔٔ/ٔٔوتاري، 

ولهذه الجريمة آثارها النفسية الحادة علت األطفال علت امتداد أعمرارهم فري المردى القريرب و 

                                                

 .ٗٓٔ/8، حاشي العدول علت حاشية الخرشي علت متن خليل،  محمد بن عبدهللا  ، شيالخر(ٔ)

محمرد عبردالقادر ، تحقيرق  ،الكبررى الفتراوى ،  (هرـ8ٓٗٔ)تقي الدين أبوالعباس أحمد بن عبدالحليم ،  تيمية ابن( ٕ)

 ( ٕٗٓ/ٗ )، دار الكتب العلمية ، بيروا ،  ٔط، عطا 

 .ٖٔص، ٔٔ العدد، الرياض،  واإلفتاء العلمية البحوث إلداراا العامة لرباسةا، اإلسالمية البحوث مجلة( ٖ)
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البعيد فتكون آثارهرا علرت المردى القريرب إصرابة الطفرل المعتردى عليره برالخوف والقلرق واررطراب 

أما علت مداه البعيد فتتمثل في انخفاض تقدير المعتردى عليره ..ابيس الليلية وفقدان الشهيةالنوم والكو

كبر منه والعةلة ا جتماعية والشرعور بالرذنب والفرة  وا كتبراب ألذاته وثقته بنفسه والشك بمن هو 

ه أو وربما يإدل به ذلك إلرت ممارسرة ا نحرراف الجنسري أو الردعارة كؤسرلوب لالنتقرام لمرا حردث لر

وهرذه كلهرا امترداداا وآثرار .تجنب العالقاا الجنسية والفشرل فري الحيراة الةوجيرة فري حرا ا أخررى

   .لجريمة   تهاون في ور  عقوبتها مقارنة ببشاعتها وآثارها

. تعتبر هذه الجريمة من أنكر الجرابم وأشنعها فهي إفساد في األرض ومحاربة هلل ورسوله و

 مفسدين أعيم عقوبة؛ وذلك في قوله تعالتوقد جاء األمر بعقوبة ال        

                             

                           

             [المابدة:ٖٖ.]  واغتصاب األطفال داخل في اإلفساد

من  (ٔ)قال مجاهد رحمه هللا في تفسير المفسدين في األرض. بل هو من أعيم اإلفساد في األرض،

وأما قوله )وقال الطبرل ( وإهالك الحرث والنسلالةنا والسرقة وقتل الناس )يؤتي باألفعال 

يعملون في أرض هللا بالمعاصي من إخافة سبل عباده  ويسعون في األرض فسادا فإنه يعني

المإمنين به، أو سبل ذمتهم، وقط  طرقهم وأخذ أموالهم يلما وعدوانا، والتوثب علت حرمهم 

أنه اعتداء علت .م سبل اإلخافة للمسلمينل من أعيو شك أن ا عتداء علت األطفا( فجورا وفسوقا

جسم الطفل بما يحدث فيه من األمراض األخالقية والجسدية مما لعله   يبرأ غالبا، ويصير الطفل 

 .بعده شاذا عبباً علت نفسه ومجتمعه

وهو األمر الذل ُيْحِدث لدى الطفرل مرن األمرراض النفسرية . غير أنها اعتداء علت نفس الطفل

 .عليه في جمي  أطوار حياته ما يإثر سلبا

                                                

 (.ٕٔٔ/ٙ) صتؤويل القرآن،  ،  الطبرل( ٔ)
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وتترمن جناية اغتصاب األطفال جريمة عمل قوم لوط الذين ذمهم هللا تعالت به حيث قال 

 : تعالت في حقهم                      

        [8ٓ:المابدة] 

 وقوله تيالى .                        

         [8ٕ:العنكبوا.] وع ف تذا الفاحشة فً آٌة أخ  ، فقال

 : تيالى              [الشعراء:ٔٙ٘.] وقوله تيالى    

                          

والفواحش من أعما المح مات . فسمى هللا سبحااه وتيالى تذا الج ٌمة فاحشة[ 8ٔ:األعراف]

  : قال تيالى                 [األاياا:    ] وقوله

   "تيالى                      

                              

 [األعراف:ٖٖ.] 

لمن عمل عمل قوم لوط فيما روى عن عكرمة عن ابن  وجاء اللعن عن رسول هللا 

عمل قوم لوط،  مل عمل قوم لوط، لعن هللا من عمللعن هللا من ع: "قال رسول هللا : عباس قال

 (ٔ)"لعن هللا من عمل عمل قوم لوط

إن أخةةوف مةةا أخةةاف علةةى أمتةةً عمةةل قةةوم : "قررالجررابر بررن عبررد هللا أن رسررول هللا عررن و

ولما في هذا العمل من القبح ومخالفة الفطرة، وما ترتب عليه مرن التحرريم جراءا العقوبرة . (ٕ)"لوط

 :فقد اختلف الفقهاء في عقوبته علت قولين مشهورين. عليه شديدة في الشريعة اإلسالمية

والمقصررود بررالمفعول برره المجرررم المطرراو  علررت هررذه . فاعررل والمفعررول بررهالقتررل لل :أحرردهما

                                                

،  ٓٓ٘ٙٔحرديث رقرم ، باب مرا جراء فري تحرريم اللرواط وإتيران البهرابم ، كتاب الحدود ،  لبيهقيالسنن الكبرى ل( ٔ)

(8/ٕٖٔ)  

 ٖٕٓٙص ،  ٖٕٙ٘ رقم حديث ،ب من عمل عمل قوم لوطبا ، كتاب الحدود ، سنن ابن ماجة (ٕ)
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وهرو قرول علري وابرن .(ٔ)التي يقتل بها، فقيل بالرجم بكرا كان أم ثيبرا واختلفوا في الطريقة. الجريمة

وجاب  بن زٌد وعبد هللا بن ميم  والزت ي وأبً حبٌ  و بٌية ومالك وىسحاق وأحلد قلولً  عباس

وأدلللة . ٌ مللى مللن شللاتق: وقٌلل. وتللو فيلل أبللً بكلل   ضللً هللا عالله. ل ىح اقللا  ٌقتلل: الشلافيً وقٌللل

اقتلةةوا الفاعةةل ": قررالعررن النبرري  -رررري هللا عنهمررا–الحررديث المرررول عررن ابررن عبرراس  :القتررل

ارجمةةوا ": فرري الررذل يعمرل عمررل قرروم لروط قررال عررن أبري هريرررة عررن النبري و .(ٕ)"والمفعةول بةةه

 .(ٖ)"ااألعلى واألسفل، ارجموهما جمٌع

إذا كران محصرنا فعليره الررجم، وإن كران بكررا فعليره الجلرد : أنه يحد حد الةاني :القول الثانً

والنفي، وهو قول قتادة واألوةاعي وأبري يوسرف ومحمرد برن الحسرن وأبري ثرور وهرو المشرهور مرن 

ا قولي الشرافعي؛ ألنره إيرالج فررج آدمري فري فررج آدمري،   ملرك لره فيره، و  شربهة ملرك؛ فكران ةنر

كاإليالج في فرج المرأة وإذا ثبا كونه ةنا، دخل في عموم اآلية واألخبار فيه؛ وألنه فاحشرة فكران 

 . نا كالفاحشة بين الرجل والمرأةة

والقياس   يصرار إليره إ  . والراجح هو القول األول؛ وذلك ألن دليل القول الثاني هو القياس

 .قول األولوالدليل من السنة ثابا علت ال. م  عدم الدليل

ولرذلك فكمرا تقردم فإنره . أما اغتصاب األطفال فإنره جريمرة أعيرم مرن جريمرة عمرل قروم لروط

 .إفساد في األرض، وينطبق عليه حكم المفسدين في األرض

 رغم تعدد المواثيق العربية والدولية التي تإكد علت حماية الطفل إ  أن األرقرام إلرت اةديرادو

ه وتكررون الررنفس البشرررية رهينررة بيررد الغريررةة الحيوانيررة وتلعررب حررين يتخلررت اإلنسرران عررن إنسررانيت

األةماا النفسرية وا جتماعيرة دور الرداف  والمحررك لفعرل   أخالقري عنردها تيهرر الجريمرة بؤبشر  

د كل ذنبهم أنهم وقعوا بين يردل وحروش رراعا عنردهم وأشكالها وتكون الرحية أطفال بعمر الور

و أثرا فيهم األمراض النفسية وا جتماعية مرن أجرل إشربا  رغبراتهم القواعد األخالقية واإلنسانية أ

                                                

 (8٘/9)،  المغني ،  قدامه ابن( ٔ)

 8ٓٓٔص،  ٙ٘ٗٔحديث رقم ، باب ما جاء في حد اللوطي ، كتاب الحدود ، الترمذل جام (ٕ)

 ٖٕٓٙص ،  ٕٕٙ٘ابن ماجة ، كتاب الحدود، باب من عمل عمل قوم لوط، حديث رقم  سنن( ٖ)
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الجنسية الشاذة عبر استغالل براءة األطفال وجهلهم األمرر الرذل يرإدل إلرت رريا  مالمرح طفرولتهم 

 .عبر أيادل ملوثة تكفلا بتدمير عالمهم البرلء وقتلا فيه مالمح الطهر والنقاء

اا وبرراء ً مستعصرريا ً ومرردمرا ً أخررذ يطرررق أبررواب إنرره التحرررش الجنسرري باألطفررال والررذل برر

بشرردة فري اآلونرة األخيررة كنتيجررة طبيعيرة لمرا يةرعره عصررر  اإلسرالميالمجتمعراا ومنهرا مجتمعنرا 

  .العولمة والفرابياا الرخيصة التي تثير الشهواا وتشج  علت ارتكاب الخطيبة

بر إعالن جنيف ومنرذ ذلرك ع 9ٕٖٔوعلت الرغم من أن ا هتمام بحقوق الطفل بدأ منذ عام 

التراري، والمواثيرق الدوليررة تتروالت لحمايرة حقرروق الطفرل بشرتت أنواعهررا إ  أن المواثيرق التري تحمرري 

والتري قررا بؤهميرة  99ٙٔالطفل من التحرش الجنسي توقفا حترت إعرالن وثيقرة سرتوكهولم عرام 

ل علرت أن يشرمل التحررك التحرك لور  حد لالستغالل واإلساءة الجنسية التري يتعررض لهرا األطفرا

البروتوكرول ا ختيررارل  ٕٓٓٓ  المسرتوى المحلري الروطني واإلقليمرري والردولي كمرا صردر فرري عرام

الملحرق باتفاقيرة حقروق الطفررل بشرؤن بير  األطفررال واسرتغاللهم فري الرردعارة والصرور الخليعرة، الررذل 

 ٖٕٙلطمررم المتحرردة اعُتمررد وُعرررض للتوقيرر  والتصررديق وا نرررمام بموجررب قرررار الجمعيررة العامررة 

كمرا اتخررذ  ٕٕٓٓودخررل حيرة التنفيررذ فري عررام  ٕٓٓٓالردورة الرابعرة والخمسررون المرإرخ فرري عرام 

قررراًرا بتبنرري  ٕٔٓٓمجلرس جامعررة الردول العربيررة علرت مسررتوى القمررة التري عقرردا فري عمرران عرام 

مرن المقررر  وبدأا حينها استعداداا لعقد مإتمر حول الطفولرة كران" اإلطار العربي لحقوق الطفل"

وتحرا  ٕٔٓٓلكنه تؤجل ألجل غيرر مسرمت كمرا صردر فري سربتمبر عرام  ٕٔٓٓانعقاده في سبتمبر 

مشرو  نص الوثيقرة الصرادر عرن الجلسرة األولرت للجنرة التحرريرية " عالم جدير باألطفال"عنوان 

: منره 9ٗللجلسة الخاصة للجمعية العمومية لطمم المتحردة لمتابعرة قمرة الطفرل، وقرد ورد فري المرادة 

و  بد من ور  نهاية لالعتداء الجنسري علرت األطفرال و سرتغاللهم، و  برد مرن القيرام علرت وجره "

السرررعة، وعلررت أوفررت نحررو ممكررن، بتنفيررذ خطررة العمررل الترري اعتمرردها المررإتمر العررالمي لمكافحررة 

تعلرق ببير  ا ستغالل الجنسي التجارل لططفال، والبروتوكرول ا ختيرارل  تفاقيرة حقروق الطفرل الم

أيررا ً انعقرد ا جتمرا   ٕٔٓٓوفري عرام " األطفال، وبغراء األطفرال، والمرواد اإلباحيرة عرن األطفرال
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تعهرد "العالمي الثاني بشؤن تجارة استغالل األطفال جنسّيًا فري يوكوهامرا باليابران، وهرو مرا عررف برـ

اا العالميرة إ  أن وعلت الررغم مرن صردور كرل هرذه القرراراا وا تفاقير" ٕٔٓٓيوكوهاما العالمي 

التحرررش الجنسرري باألطفررال قررد اةدادا نسرربته وشررمل فبرراا مختلفررة مررن المجتمرر  ومرر  أن األرقررام 

عالج من مثل هذه الجرابم يق  عببه علرت عراتق الجمير  قبرل السرلطة إ  أن  الحقيقية ما ةالا غاببة

التوعيرة التامرة لطسرر دور ( اإلعرالم –الدولرة  –المجتمر  المردني )التشريعية والقرابية متمثالً فري 

 .التربويين دور األمهاا وتتساوى األدوار لكل شريحة ويجب عليها القيام بواجبها بؤكمل وجهة

الجنسي لططفال في التشريعاا الورعية وطرق عالجهرا  ا ستغاللتعريفاا  اختلفاومهما 

قررو ً لعييمرة لطعرراض ا فري حمايتهرا لهرذه الجريمرة لرم تصرل مرا وصرلا إليرره الشرريعة اإلسرالمية 

  .وعمالً 

عررردة تعريفرراا علررت اإلسرراءة الجنسررية فالمشرررر   (ٔ) أطلررق المشرررعون فعلررت سرربيل المثررال

الفعررل المنررافي " المصرررل أسررماها هتررك العرررض أمررا السررورل واللبنرراني فقررد أطلقرروا عليهررا تعبيررر 

وعرفرا محكمرة " ء إخالل جسيم بالحيرا" وآخرون " فعل مناف لبآداب " والبعض سماه " للحشمة 

كل فعل يرتكبه شخص رد آخرر بصرورة تلحرق بره عرارا ً أو تإذيره  :النقض السورية الفحشاء بؤنها

وتختلف جريمة الفعل المنافي للحشرمة عرن جريمرة ا غتصراب فري أن األولرت تقر  علرت " في عفته 

ويتحقرق الفعرل  الرجل والمرأة بينما  بد أن يكون المجني عليه فري جررم ا غتصراب أنثرت حصرريا ً

أو مالمسررة لجسررم المجنرري عليرره بشرركل  ،المنررافي للحشررمة بمالمسررة عررورة شررخص أو الكشررف عنهررا

وتكرون العقوبرة بخصروص . يورث الحياء والخجل وخدش العاطفة واعتداء علت العررض والشررف

عامررا ً علرت كرل مرن أكرره آخررر  ٕٔهرذا الجررم هري الحربس مر  األشررغال الشراقة مردة   ترنقص عرن 

نف أو بالتهديد علت تحمل أو إجراء فعل مناف للحشرمة وتشردد العقوبرة إلرت ثمانيرة عشرر عامرا ً بالع

مرن قرانون  9ٖٗإذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشر مرن عمرره وفرق مرا نصرا عليره المرادة 

 .العقوباا السورل

                                                

 ٖٖٓ ص،القاهرة،الدار الجامعية ، الجنابي الدولي القانون في دراساا، (م99٘ٔ) لدينا محي محمد عوض،(  ٔ)
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شرغال وفي حال ارتكراب الفعرل بقاصرر لرم يبلرغ الخامسرة عشرر مرن عمرره عوقرب الجراني باأل

عامرا ً إذا لرم يرتم الولرد الثامنرة عشرر مرن عمرره  ٕٔالشاقة مدة تس  سنواا و  تنقص العقوبرة عرن 

أما في حال ارتكاب الفعل المناٍف للحشمة مثرل .من قانون العقوباا السورل 9٘ٗوذلك وفق المادة 

عامررا ًمررن   8ٔعامرا ً واقررل مرن  ٘ٔاألصرول أو األصررهار أو مرن لرره سرلطة عليرره ويبلررغ مرن العمررر 

مررن قررانون  9ٙٗسررنة حسررب المررادة  ٘ٔعمررره يعاقررب الجرراني باألشررغال الشرراقة مرردة   تةيررد عررن 

كما أن كل من جرام  قاصرراً  لرم ترتم الخامسرة عشرر مرن عمرهرا يعاقرب باألشرغال الشراقة .العقوباا

اوة سنة كحد أدنت إذا كران عمرر المعتردى عليهرا لرم يتجر ٘ٔلتس  سنواا وتشدد العقوبة لتصل إلت 

الثانيررة عشررر مررن العمررر وجريمررة اغتصرراب القاصررر تتحقررق أركانهررا سررواء رررريا المجنرري عليهررا 

ارتكاب الفعل الجنسي معها أم لم تررض فرال عبررة للرررا ولرو وجرد باعتبرار أن المشرر  اعتبرر أن 

صغر السن دليل مادل علت عدم الررا ويتم جرم ا غتصاب سرواء كانرا القاصرر المعتردى عليهرا 

عقوبراا سرورل وفري حرال كران جررم  9ٔٗأو غير متةوجرة وهرذا مرا نصرا عليره المرادة  متةوجة

ا غتصاب واقعاً  علت قاصر تحا الخامسة عشر من عمرها ولم تتم الثانية عشرر مرن عمرهرا مرن 

أحد األصول الشررعيين أو مرن لره سرلطة شررعية علرت القاصرر كانرا العقوبرة هري األشرغال الشراقة 

بار أن األفعال المنافية للحشرمة والحيراء وخصوصرا ً بحرق غيرر البرالغين لهرا لمدة تس  سنواا وباعت

أثر سلبي علت نفسية المجنري عليره ود لرة علرت وحشرية مقتررف الفعرل وشرذوذه ممرا حمرل المشرر  

إلت التشدد فري العقراب وخاصرةً  عنردما يكرون الفاعرل قريبرا ً أو لره سرلطة علرت القاصرر باعتبرار أن 

ابة أو السرلطة فمرن الواجرب أن يكونروا أكثرر رحمرة بمرن هرم تحرا و يرتهم وأ  هإ ء في حال القر

 .(ٔ) يكونوا سيفا ً مسلطاً علت رقابهم

 

                                                

 (.89) ص،   الطفولة حماية تشريعاا ،   حسين ،نصار (ٔ)
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 ادلطهب انثبني

 احلًبيت اجلنبئيت نصحت انطفم وتعهيًه

 المحافظة على صحة الطفل وسالمة جسمه من األمراض :أوال

األخرص حاجتره إلرت الغرذاء وحاجتره إلرت يولد الطفل في حاجة إلرت الرعايرة والعنايرة، وعلرت 

والجنررين المبسررتر يكررون فرري . الحمايرة مررن مسرربباا األمررراض كررالتعرض للبرررد الشررديد، وغيررر ذلررك

أمس الحاجة إلت العناية الطبيرة الخاصرة، وفري حجبهرا عنره مرا قرد يرودل بحياتره أو يعررض صرحته 

 .للخطر الجسيم

 ،والواجرب يسرؤل صراحبه عرن تركره ،ولياءفالرعاية الصحية للطفل واجب يق  علت عاتق األ

أو هررذه المسررإولية تفرررض علررت األوليرراء أن يقومرروا بواجررب تطعرريم األطفررال رررد األمررراض القاتلررة 

 .المعيقة للنمو

 السررعال ،الحصرربة ،الشررلل ،رلدجعلررا العديررد مررن التشررريعاا التطعرريم إجباريررا بشررؤن الجرر

 .( )و عن طرق المدارس ا بتدابية أو المستشفيااويتم التحصين إللةام األسرة به أ ،ال،.. .الديكي

عملا المواثيق الدولية علت تروفير الرعايرة الصرحية للطفرل إذ تررمن إعرالن جنيرف لحقروق 

أن الطفررل يتمترر  بفوابررد الرررمان ا جتمرراعي و بحررق النمررو الصررحي السررليم إذ  9ٕٗٔالطفررل سررنة 

الخرردماا   و تمتعرره بالغررذاء و المررؤوى والدترره بالعنايررة والحمايررة قبررل وبعررد الورررووطفررل يحيررت ال

ررررورة حمايررة الصررحة و  9ٗ8ٔوترررمن اإلعررالن العررالمي لحقرروق اإلنسرران سررنة  ،إلرر،.. .الطبيررة

 .األخالق باعتبار الطفل إنسان

 م أن الوررر  الصررحي99ٓٔأشررار اإلعررالن العررالمي لبقرراء الطفررل و حمايترره و نمابرره سررنة و

فري مرحلرة مرا قبرل  يتره و دعرم األطفرال و تروفير الرعايرةلططفال يتطلب تقرير صرحة الطفرل و تغذ

                                                

 ، دار النهرة العربية ، القاهرة  ، المصرل القانوني التنييم في الطفولة حماية،( م98ٕٔ) عةيةة،شريف (ٔ)

 7ٕ٘ ص     
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الررو دة و كررذلك العمررل علررت تخفرريض معرردل وفيرراا األطفررال، و ترروفير الميرراه النييفررة  و المرافررق 

 .ال،.. .الصحية

تتحمل األسرة المسإولية األساسية فري رعايرة الطفرل و حمايتره " :علت أن 8ٔونصا المادة 

 ".لت مرحلة المراهقةمرحلة الطفولة المبكرة إ من

 وأكدا الشريعة اإلسالمية والمواثيق الدولية و التشريعاا الجنابية علت ررمان حسرن تنشربة

الطفررل، اجتماعيررا و حرسررا علررت حسررن سررلوكياتهم داخررل المجتمرر  ليصرربحوا أفرررادا نررافعين فرري 

 .المجتم 

مرن ترؤثير كبيرر  لذا كفلرا التشرريعاا الجنابيرة حمايرة خالصرة لنفسرية الطفرل وصرحته لمرا لهرا

 و تجررريم ا عتررداء علررت ،سررلوكه بتجررريم إنكررار النسررب أو ادعابرره و تجررريم خطررف األطفررال علررت

التعرررض و تجررريم التشرررد و ،هم فرري التسررولعرررض للطفررل وتجررريم تحررريض األطفررال و اسررتخدام

 .تجريم الحرمان من التعليملالنحراف و

م مسررؤلة 9ٙٙٔجتماعيررة والثقافيررة سررنة ترررمنا ا تفاقيررة الدوليررة للحقرروق ا قتصررادية وا و

لحمايرة األطفرال مرن  توفير حماية خاصة لططفال حيث حثرا علرت وجروب اتخراذ إجرراءاا خاصرة

مرن يقروم باسرتخدامهم فري  ا ستغالل ا قتصادل و ا جتماعي و وجوب و فرض عقوباا علت كرل

 .حياتهم أعمال تلحق األررار بصحتهم أو بؤخالقهم أو فيها خطر علت

ومقصوٌد ايرا ، ومن المعلوم أّن من مقاصد الةواج في الشريعة اإلسالمّية  طلب األو د

و   تكون الذرية كذلك إّ  إذا كانا خالية من .. تكون الذرية صالحة جسمّيا و معنويا أن

  :قال هللا تعالت علت لسان ةكرّيا عليه السالم.الوراثّيةاألمراض وخاّصة     

                               

 [.8ٖ:آل عمران]

  :ودعا المإمنون ربهم قابلين                   

              [7ٗ:الفرقان ] و  تكون الذرية طّيبة و قّرة
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مْن أراد  وقد حّث النبّي .أو متخلّفة عقلّيا األعراءأعين إذا كانا ذرّية مشّوهة الِخْلقة أو ناقصة 

 فقد ورد في الحديث عن عابشة رري هللاُ عنها أّن رسول هللا .الةواج أن ُيحسن اختيار الةوجة

ٌّروا: " قال فكم تخ  .(ٔ) "وانكحوا األكفاء و أنكحوا إلٌهم  ،لِن طا

ت ةنكح "  :   قرول النبرّي و يتفق مر ،وهذا ا نتقاء للةوجة يشمل الصفاا الَخْلقّية و المعنوّية

ْت ٌداك :و لدٌنها ،و لجمالها ،و لحسبها ،لمالها: المرأة ألربع ِربا   (ٕ) "فاظفر بصات الدٌن تا

 لت جواة الفحص الطبّي قبل الةواج للذكر و األنثت علت حّد سواء األدلة اآلمررةومّما يدّل ع

 " ال توردوا الممرض علةى المصةح"  : رسول هللا فعن أبي هريرة رري هللا عنه قال، بالتداول 

(ٖ). 

فقةال  ،أّن رجةال خطةا امةرأة) :فقد َوَرَد في الحديث عن أبي هريرَة ررري هللاُ عْنرهُ . .وكذلك

ًّ له ال ها"  :نب ٌْ    (ٗ) (ف ّن فً أعٌن األنصار شٌئا ،انظر إل

 .فهذا الحديث يدّل علت أّنه ينبغي للخاطب أْن ينير إلت مخطوبته لبال يكون فيها عيوب

 أجرراةوا للررةوج  أن يفسرر، الررةواج ؛ (٘) الفقهرراء إن :ومّمررا يإّيررد الفحررص الطبررّي قبررل الررةواج

كرذلك للةوجرة أن تطلرب التفريرق بينهرا و و.الوصرول إلْيهراعْيب جنسّي في ةوجتره يمنر  مرن  لُِوجود

 .بين ةوجها إذا وجدا فيه علّة تحول دون دخوله بها

العيرروب فلررذلك يمكررن بواسررطة الفحررص الطبررّي أْن يجتنررب الةوجرران الوصررول للفررراق بسرربب 

 ..طبيا قبل الةواج اً الجسمّية َفُيْجِريان فحص

                                                

  (7ٕٕ/ٖ)،  7ٖٕٖحديث رقم ، باب المهر ، كتاب النكاا ، نيالدار قط سنن( ٔ)

 88ٕ٘ص،  8٘8ٔحديث رقم ، باب تةوي  ذواا الدين ، كتاب النكاا ، ابن ماجة سنن( ٕ)

  ٖٕٓٔص ،   77ٗ٘ ، حديث رقم عدوى   باب،  الطب كتاب،  البخارل صحيح( ٖ)

 98ٕٕص ، 9ٕٖٗفي المرأة هل يخبره، حديث رقم  باب استشار رجل لرجالً ،  النكاا كتاب النسابي ،  سنن( ٗ)

دار العرال ، القراهرة ،  واخرتالفهم األربعرة األبمرة إجمرا ،  (هرـٖٓٗٔ) محمرد برن يحيرت الميفر أبي،  ابن هبيرة(٘)

 (9ٕٔ/ٕ)، للنشر والتوةي  
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وب الترري ُتجيررة الفسرر، أْو طلَررب التفريررق بينهمررا ثررّم اكتشرراف العيرر ،هررذا خْيررٌر مررن الررةواجو

 .ويقعان في المشكالا ا جتماعّية و المالّية،فيفترقان

أن الفحرص الطبري قبرل الرةواج مشررو  ألنره يحقرق مصرالح مشرروعة للفررد  وٌر  الباحث 

ويرردرأ مفسرردة اجتماعيررة وخسررابر ماليررة فررال مرران  منرره علررت أن يكررون بشرركل ، والمجتمرر  واألسرررة 

والوقايرة خيرر ، ومعروف أن الفحص الطبي قبل الةواج من باب الوقايرة ، وليس إجبارل  يارلاخت

 .من العالج

 تجرٌم إنكار النسا أو ادعائه :ثانٌاً 

و القرابرة بالنسرب تعنرت صرلة الردم    ،يقصرد بالنسرب إلحراق الولرد بوالديره أو بؤحردهما قرابرة

أن يررؤتي الولرد مررن ةواج شرررعي بررين الرجررل  ويشررترط فرري النسررب لكري يكررون نسرربا شرررعيا ،التبنري

ق يعرد وبامرأة فإن ثبوا النسب يعد حقا لكل إنسان و إن إنكار النسب أو أداء النسب بردون وجره حر

م رررورة  979ٔو تررمنا اتفاقيرة حقروق الطفرل  فري سرنة  ( ) مجرما قانونراعمال مخالفا للشر  و

 .حماية الطفل رد إنكار النسب أو ادعابه

إذا  ،نكار النسب إنكار األب بنوة ولده و هذا يإدل إلت ألحراق العرار بالطفرل و بؤمرهيقصد بإو

 .( ) أقر األب البنوة  بنه هذا تعةة ثقته بنفسه و ينؤل بروحه عن مشاعر المهانة والريا  

  ":نها الشريعة اإلسالمية علت إنكار النسب لقوله تعرالت           

     [األحرررررررةاب:٘ ]وقولررررررره:                     

                               

                             

                                                

 ، علروم األمنيرة جامعرة نرايف لل، الريراض، عليره المجنري للطفرل الجنابيرة الحمايرة، ( م999ٔ)أحمرد محمرود طره،( ٔ)

 88ٔ ص

 7٘ٔ- ٕ٘ٔ ص،  والقانون الفقه في اإلسالمية لطسرة األساسية األحكام ،  ةكريا،  البرل(ٕ)
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      [9-ٙ:النور]  

كذلك  .للعنة علت األب الذل ينكر نسب ابنه فرال عن غرب هللا عليهتقرر الشريعة اإلسالمية ا

أل إسناد نسب شخص إلت غير والديه جرما الشريعة اإلسالمية  ،جرم إدعاء النسب أل التبني

 التبني لقوله تعالت                         

                               

                [األحةاب:٘]  المولت غة و يتبين أن

 .يوجب إسناد الطفل بؤبيهجل ينهت عن التبني و

أقرررا التشررريعاا الجنابيررة المقارنررة حمايررة جنابيررة خاصررة لططفررال للحيلولررة دون إدعرراء و

كرل مررن " مرن قررانون العقوبراا المصررل علررت أن 8ٖٕحيرث نصرا المررادة  ،نسربهم دون وجره حررق

خطررف طفررال حررديث العهررد بررالو دة أو أخفرراه أو بدلرره بررآخر أو عررةاه ةورا إلررت غيررر والدترره يعاقررب 

أما إذا ثبرا أنره  .ا أن الطفل ولد حيا تكون العقوبة الحبس لمدة   تةيد علت سنةبالحبس فإن لم يثب

، يتبرين أن كرل مرن عرةا طفرال حرديث "لم يولد حيا فتكون العقوبة الحبس مدة   تةيرد علرت شرهرين 

 .الو دة ةورا إلت غير والدته أو بدله بآخر يعد مجرما

العقوبرراا الفرنسرري فعررل إخفرراء طفررل أو  مررن قررانون ٖ٘ٗوجرمررا الفقرررة األولررت مررن المررادة 

مرس سرنواا خباألشرغال الشراقة بمرا   يقرل عرن  استبداله بآخر و إسناده إلت امرأة و عاقبرا الجراني

 .و  يةيد عن عشر سنواا

يعاقرب بالسررجن مررن خمررس ""مررن قرانون العقوبرراا الجةابرررل علررت أن  ٕٖٔو نصرا المررادة 

ال أو أخفاه أو استبدل طفال آخر به أو قدمه علت أنره سنواا علت عشر سنواا كل من نقل عندا طف

 .ولد  مرأة لم تر  و ذلك في يروف من شؤنها أن يتعذر التحقق من شخصيته

 .وإذا لم يثبا أن الطفل قد ولد حيا فتكون العقوبة هي الحبس من شهرين إلت خمس سنواا

 .ينوإذا ثبا أن الطفل لم يولد حيا فيعاقب بالحبس من شهر إلت شهر
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غير أنه إذا قدم فعال الولد علت أنه ولد  مررأة لرم ترر  حمرال بعرد تسرليم اختيرارل أو إهمرال 

 ."من والديه فإن المجرم يتعرض لعقوبة الحبس من شهرين إلت خمس سنواا

 تجرٌم االمتنام عن تنفٌص حكم الحضانة أو النفقة: ثالثاً 

إن الحالرة النفسرية للطفرل    ،معينرةيقصد بالحررانة تربيرة الطفرل و اإلشرراف عليره فري مردة 

ينفعل بما يتلقاه من حنان و يرإثر علرت سرلوكياته فري المجتمر  مرن حيرث مردل ه وميسعها إ  حنان أ

تكيفره أو شررذوذه عنرره لررذا يجررب تروفير حمايررة جنابيررة للطفررل لرررمان عردم حرمانرره مررن حرررانة أمرره 

ة بالنسربة للطفرل المحررون ألةمرا و نيررا ألهميرة الحرران. خاصة في السنواا األولت مرن حياتره

 .خر  لجةاء جنابي وإ التشريعاا المقارنة من لديه الطفل بتسليمه لمن لها الحق في حرانته 

روى أن امررأة قالرا يرا فعن عبدهللا بن عمرروا  ،وفي الشريعة الحرانة واجب علت األم

ء و أن أبةاه طلقنةً إن هصا كان بطنً له وعاء و ثدًٌ له شفاء و حجةري لةه حةوا":رسول هللا

 .(ٔ)"أنت أحق به ما لم تنكحً" منً فقال الرسول و أراد أن ٌنزعه 

ويكون الطفل في حاجة إلت من يحتررنه و يروفر لره كامرل مسرتلةماته مرن طعرام و مسركن و 

و أن  ،مؤوى و لباس لذا فالنفقة لها أثر كبير إذ تساهم في البنراء النفسري للطفرل و اسرتقراره األسررل

ام بتقرديم النفقرة للطفرل يصرونه مرن المذلرة والمهانرة و سرإال الغيرر إذ يلترةم األب بالنفقرة علرت ا لترة

 .الطفل ولو كان معسرا

نيرا ألهمية النفقرة بالنسربة للطفرل نتسراءل عرن مرا مردى إقررار الحمايرة الجنابيرة للطفرل فري و

 حالة ا متنا  عن دف  النفقة المحكوم بها ؟

و التشريعاا العقابية علت اإلنفاق علت األطفرال فرإذا امتنر   ،ميةلقد حرصا الشريعة اإلسال

األب عرررن اإلنفررراق علرررت ابنررره يجبرررره القارررري علرررت األداء برررالطرق المشرررروعة ولرررو أدا إلرررت 

ومررن ميرراهر التكافررل ا جتمرراعي فرري اإلسررالم الخاصررة باألطفررال أن عمررر بررن الخطرراب .(ٕ)حبسرره

                                                

 .9ٖٔٔص ،  7ٕٕٙ حديث رقم ، باب من أحق بالولد ، كتاب الطالق  ، ودسنن أبو دا(  ٔ)

  ٖٓ٘ص   ،مكتبة اإليمان ، القاهرة ، ة أحكام الشريعة اإلسالمية في األحوال الشخصي، ( م9٘8ٔ)محمد ، عبدهللا ( ٕ)
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عرن وقرد رول ا المال وكلمرا نمرا الولرد ةاد العطراء رري هللا عنه يفرض لكل مولود عطاء من بي

وقد جرى عليه من بعده عثمان ،  (ٔ) (  تعجلوا صبيانكم علت الفطام)قوله  ، رري هللا عنه عمر 

 .المسلمين رروان هللا عليهم وعلت والخلفاء 

 تجرٌم اإلهمال والتخلً عن الطفل :رابعاً 

تربيرة األطفرال هررو إفسراد ألخالقهرم و يررإدل   إن مسرإولية األوليراء خطيررة ألن اإلهمررال فري

 .إلت عدم إعدادهم اإلعداد الجيد لمواجهة الحياة باستقامة

إن أعيم اإلهمال أن يتخلت الولي عن الطفل و يتركه دون أل معرين يتسرك  فري الشروار  و 

 .ينقط  عن الدراسة و تتدهور حالته الصحية، و يجعل حياته محل تهديد و مخاطرة

ية األولياء خطيرة ألن اإلهمال فري تربيرة األطفرال إفسراد ألخلقهرم ألن تخلري الرولي إن مسبول

عن الطفل و تركه دون أل معين، تركه ينقطر  عرن الدراسرة و يتسرك  فري الشروار  تتردهور حالتره 

 .الصحية و من ثم تكون حياته محل مخاطر

األولياء في مجرال سرالمة  لقد بينا مواثيق حقوق اإلنسان و الطفل أهمية إشراف الوالدين أو

المرادة الثالثررة مرن اتفاقيررة مررن األطفرال واألمررن والصرحة و عرردم اإلسراءة  إلرريهم نصرا الفقرررة الثانيرة 

تتعهررد الرردول األطررراف بررؤن ترررمن للطفررل الحمايررة والرعايررة الالةمتررين " :حقرروق الطفررل علررت أن

انونيررا قاألفررراد المسرربولين  أو غيرررهم مررن ،مراعيررة حقرروق و واجبرراا والديرره أو أوصرريابه ،لرفاهررة

 ".جمي  التدابير التشريعية واإلدارية المالبمة ،و تتخذ تحقيقا لهذا الغرض ،عنه

تحتررم الردول األطرراف مسرإولياا و حقروق و ":تنص المادة الخامسرة مرن ا تفاقيرة علرت أن

عليره العررف أعراء األسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص  ،عند ا قتراء ،وجباا الوالدين أو

ة قرفي أن يوفروا بطري ،أو األوصياء أو غيرهم من األشخاص المسبولين قانونا عن الطفل ،المحلي

                                                

، دار عرالم الكترب ، بيرروا ، البدايرة والنهايرة ، ( هرـٕٗٗٔ)أبي الفداء أسماعيل بن عمرر برن  كثيرر ، ابن كثير (ٔ)

(ٔٓ/ٔ8ٙ) 
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التوجيررره واإلرشرراد المالبمرررين عنرررد ممارسررة الطفرررل الحقررروق  ،تتفررق مررر  قررردراا الطفررل المتطرررورة

 ".المعترف بها في هذه ا تفاقية

جبرراا الوالرردين اتجرراه ابنهمررا وفررق مررا وتإكررد المررادة السررابقة علررت وجرروب الرعايررة وجعررل  وا

ينص عليه العرف المحلي لكل بلد و تعترف بنة  الو ية من األولياء الذين يسيبون معاملرة أبنرابهم 

 .متت كان رروريا لصون مصالح الطفل

وا جتماعيرررة والتعليميرررة المالبمرررة  ،اإلداريرررة ،مرررن الرررررورل أن تتخرررذ التررردابير التشرررريعية

افة أشكال العنف أو الرررر أو اإلسراءة البدنيرة أو العقليرة واإلهمرال أو المعاملرة لحماية الطفل من ك

 .( ) المنطوية علت إهمال و إساءة المعاملة

والشريعة اإلسرالمية سربقا المواثيرق الدوليرة فري تنبيره األوليراء إلرت النتراب  السرلبية الحاصرلة 

إن هللا سرابل كرل را  "ي الحرديث الشرريف فقرد ورد فر ،نتيجة التفريط في مسإولياتهم اتجاه األطفال

قرال رسرول هللا  :عن عبدهللا برن عمرر ررري هللا عنره قرال، أل هل حفيه أم ريعه  ،"عما استرعاه

 -:"اإلمام رام و هو مسئول عن رعٌته والرجةل فةً أهلةه رام  ،كلكم رام و مسئول عن رعٌته

 .( )..".ة عن رعٌتهاسئولوالمرأة راعٌة فً بٌت زوجها وهً م ،وهو مسئول عن رعٌته

و  يكاد  يخلو تشري  جنرابي مرن تجرريم التخلري عرن الطفرل وتركره فري مكران مهجرور أو    

أن أغلرب حرا ا التخلري عرن األطفرال تكرون بالنسربة لغيرر الشررعيين مرنهم،  وفي اعتقرادل مؤهول،

عقوبة في هرذه الحالرة سإتها، بإلقاء ثمرة جريمتها، ومن ثم فإن تخفيف ال ىحيث تحاول أمه أو توار

 .يكون من العوامل المساعدة علت تفشي الرذيلة

يواجره  ،إن مفهوم رعاية الطفل الذل يعني تلبية احتياجاته األساسية والمتجددة وٌر  الباحث

 ،ليشرمل الحاجرة إلري العطرف ،و يتعدل الحاجة إلت الرعاية الصحية والحماية والغذاء ،اليوم تطورا

                                                

 . الطفل حقوق اتفاقية من( 9ٔ) المادة( ٔ)

،       7ٖٔ8حررديث رقرررم ، وا الرسررول  برراب قولررره تعررالت أطيعرروا هللا وأطيعررر، األحكررام ، كتررراب البخررارل  صررحيح(ٕ)

 ٕٕٗٔص 
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كمرا تتحردد وييفرة  ،والحاجرة إلرت اللعرب الرذل يتريح ا كتشراف ،لشعور باألمرانوا ،الحفة ،والتفاعل

منها المإسسة التي تنحصر رعايتهرا فري اإلطرار  ،الرعاية فاختالف الفباا التي تتولت رعاية الطفل

والصررحة  ،والغررذاء ،لملرربسا ،أو برراقي المإسسرراا الترري تتررولت رعايترره بترروفير المرراوى ،الصررحي

فهذه المإسساا تقوم بدور الوصراية أو  ،نون من سوء المعاملة واإلهمال والترك، للذين يعاوغيرها

 .الكفالة

 تجرٌم خطف األطفال :خامساً 

تعاقررب التشررريعاا علررت جريمررة خطررف األطفررال، و ترردعوا كررل إعالنرراا و اتفاقيرراا األمررم 

و فصرله عرن  ،و تعريرره للقسروة ،واإلساءة إليه واسرتغالله ،المتحدة بعدم المساس بشخصية الطفل

 .( ) أسرته و حنان والديه

وتجعرل الخطرف مرن ، والقوانين الورعية تجرم خطف األشرخاص سرواًء الصرغار أو الكبرار 

وتختلف العقوبة باختالف سن المجنري عليره وكونره ذكرراً أو انثرت والطريقرة التري ، الجرابم العمدية 

 .( )تم بها الخطف هل هي بالحيلة واإلكراه أو بدون ذلك

ألن الشرريعة اإلسرالمية تجعرل ، لبحث عن الخطف في الفقه اإلسالمي يحتاج علت تفصيل وا

 .الخطف جريمة مستقلة يستحق مرتكبها العقاب الراد 

ن العقوبررة تتررراعف حسررب جرررم تلررك الجرررابم أخرررى فررإوأمررا إن اقترررن بررالخطف جرررابم 

 .المقترنة به بحيث تصل إلت حد الحرابة وجرابم اإلفساد في األرض

وأمررا خطررف األطفررال لمجرررد السرررقة دون أن ترتكررب بهررم أل جرررابم أخرررى فررإن المالكيررة 

أتةً "  :واسرتدلوا بمرا ورد أنره، يرون أن خطرف الصرغار األحررار موجرب لقطر  اليرد  ( )والياهرية

                                                

 . الطفل حقوق اتفاقية من( ٔٔ) المادة( ٔ)

 .  ٙٗٔ -ٖٗٔص،  دا  ال قافة، عمان ،  األشخاص علت الواقعة الجرابم ، (مٕٕٓٓ)صبحي محمد، نجم  (ٕ)

 (7ٖٖ/ٔٔ) المحلي، م ابن حةو،  ( ٖٖٖ/ٗ ) الدسوقي حاشية، الدسوقي و،  ( 8/9ٖ )حاشية الخرشي  ،  الخرشي( ٖ)
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  ( )وخرالفهم فري ذلرك جمهرور الفقهراء ( )"فقطعةت ٌةده  برجل ٌسرق الصبٌان فةؤمر بةه رسةول هللا 

 .ا ذلك موجب لقط  اليد وإنما اعتبروه جريمة تعةيرية تترك لولي األمرفلم يعتبرو

الفاحشة أو كما ن يقرن بالخطف فعل كؤ، ترن بجريمة الخطف جرابم أخرى ولكن إن اق

ستغالل الجنسي وا قتصادل فإن لال وأعرابهمجرامية من المتاجرة باألطفال تفعله العصاباا اإل

وا عتداء علت حرماا ، ح من قبيل اإلفساد في األرض األمر يعيم ويةداد خطورة فيصب

وتروي  لطبرياء اآلمنين فالبد من إيقا  العقوبة الرادعة ، وتهديد لطمن في المجتمعاا ، اآلخرين 

 )تعالى يقول هللا ، وذلك بتطبيق شر  هللا فيهم ، لمن يرتكب أمثال هذه الجرابم      

                                 

                           

           [المابدة:ٖٖ.] 

 (مررن قررانون العقوبرراا المصرررل 8ٖٕالمررادة ) عليرره التشررريعاا الورررعية  أكررداهررذا مررا و

الوالدين أو الجدين علت خطف الصغير بنفسرهما أو بواسرطة غيرهمرا مرن حاررنته الشررعية يعاقب 

 ،أو أخفراه ،فكل من خطف طفال حديث الرو دة ،ل أو أكراهيوإن كان ذلك بغير تحا ،أو ممن يحفيه

تكرون  ،فرإن ثبرا أن الطفرل ولرد حيرا ،يعاقب بالحبس ،أو عةاه ةورا إلت غير والدته ،أو أبدله بآخر

و أما إذا ثبا أنره لرم يولرد حيرا فتكرون العقوبرة الحربس مردة    ،العقوبة الحبس مدة   تةيد علت سنة

يعاقرب برالحبس ":مرن قرانون العقوبراا المصررل علرت أن 8ٕٗونصا المادة . ٕتةيد علت شهرين 

أو بغرامة   تةيد علت خمسمابة جنية كل من كران مرتكفال بطرل و طلبره منره مرن لره حرق فري طلبره 

و يعاقب بالحبس لمدة   تةيد علت سنتين كل من عرض طفال للخطر لرم يبلرغ سرنه " ولم سلمه إليه 

 8ٕ٘مادة  .أو حمل غيره علت ذلك ،سب  سنيين كاملة ن و تركه في محل خال من اآلدميين

                                                

 7ٓ8ٙٔحرديث رقرم ، باب ما جاء في من سرق عبداً صغيراً من حرة ، كتاب السرقة ، لبيهقيالسنن الكبرى ل( ٔ)

 ،(8/ٕٙ8) 

، النرروول و، ( ٕٔٗ/ٕٔ )،المغنرري، ابررن قدامررة و، (7ٙ/7)، الشررراب  ترتيررب فرري الصررناب  بررداب  ،  ينسررااالك( ٕ)

 (7ٖٔ/ٔ)، رورة الطالبين 
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كمررا أن كررل مررن خطررف بالتحايررل أو اإلكررراه طفررال لررم يبلررغ سررنه سررتة عشررر كاملررة بنفسرره أو 

طفرال  ،و كل مرن خطرف مرن غيرر تحايرل و   إكرراه ،بواسطة غيره يعاقب باألشغال الشاقة المإقتة

يعاقرب بالسرجن مرن ثرالث سرنواا إلرت  ،أو بواسرطة غيرره ،لم يبلغ سنه ستته عشر سنة كاملة بنفسه

 .89ٕ،  88ٕالمادة .فإن كان المخطوف أنثي فتكون العقوبة األشغال الشاقة المإقتة  ،عشر

الحق في طلبه بنراء علرت  الجدين عن تسليم الولد إلت من لهألب أو األم أو اكما أنه إذا أمتن  

 ،فإنه يعاقب بالحبس لسرنه أو بغرامرة ماليرة ،قرار من جهة القراء الصادر بشؤن حرانته أو حفيه

و كذلك إذا كان الوالدان أو الجدان خطفه بنفسرها أو بواسرطة غيرهمرا ممرن لهرم بمقتررت قررار مرن 

 .ولو كان بغير تحايل أو إكراه ،جهة القراء حق حرانته أو حفيه

حيررث تررنص المررادة  ،والخطررف فرري قررانون العقوبرراا الجةابرررل جريمررة وجررب التصرردل لهررا

و ذلرك بغيرر عنرف  ،قاصرا لم يكمل الثامنة عشررة كل من خطف أو أبعد":من قانون العقوباإٖٙ

 .فيعاقب بالحبس لمدة من سنه إلت خمس سنواا و بغرامة ،أو تهديد أو تحايل أو شر  في ذلك

فرررال تتخرررذ إجرررراءاا المتابعرررة  ،وإذا تةوجرررا القاصررررة المخطوفرررة أو المبعررردة مرررن خاطفهرررا

و    ،م صفة فري طلرب إبطرال الرةواجالجةابية رد األخير إ  بناء علت شكوى األشخاص الذين له

 ".يجوة الحكم عليه إ  بعد القراء بإبطاله

كرررل  مرررن لرررم يسرررلم طفرررال ":علرررت أن الجةابررررل مرررن قرررانون العقوبررراا 7ٕٖنصرررا المرررادة و

موروعا تحا رعايته إلت األشخاص الذين لهم الحرق فري المطالبرة بره يعاقرب  برالحبس مرن سرنتين 

مرن شرهر إلرت سرنة و بغرامرة سرواء كران األب أو أألم أو أل  يعاقرب برالحبسو ".إلت خمس سرنواا

أو بحرم  ،شخص أخر   يقوم بتسرليم قاصرر قرري فري شرؤن حررانته بحكرم مشرمول بالنفراذ المعجرل

و كرذا كرل  مرن خطفره ممرن وكلرا إليره حصرانته أو مرن  ،نهابي  إلت مرن لره الحرق فري المطالبرة بره

أو إبعراده  ،عن تلك األمراكن أو حمرل الغيرر علرت خطفره أو أبعده عنه أو ،األماكن  التي ورعه قيها

ولو وق  ذلرك بغيرر تحايرل أو عنرف و ترةاد عقوبرة الحربس إلرت ثرالث سرنواا إذا كانرا قرد أسرقطا 

 .السلطة األبوية عن الجاني
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أو هربره أوأخفراه عرن  ،أو أبعرده ،وتدين التشريعاا كل من تعمرد إخفراء طفرال كران قرد خطفره

فيمرا عردا الحالرة التري يكرون الفعرل  ،ا قانونا فيعاقرب بالعقوبراا المقرررة لرذلكالسلطة التي يخر  له

أو اسرتبدل طفرال أخرر بره أو  ،أو أخفراه ،و أن كل من نقل عمردا طفرال ،جريمة اشتراك معاقب عليها

 .في يروف من شؤنها أن يتعذر التحقق من شخصيته ،قدمه علت أنه و لد  مرأة لم تر 

طفررل مررن جرررابم الخطررف لورررعية تتجرره إلررت تررؤمين الحمايررة الكافيررة لليتبررين أن التشررريعاا ا

 .، و تتفق جميعها علت خطر مثل هذه األفعال مهما كان الباعث عليهالواقعة عليه

وهرو الرذل يقروم ، ويعتبر ولي الطفرل هرو الرذل يرعرت المحافيرة علرت الطفرل مرن األرررار 

ن وليرره هررو الررذل يرفرر  الرردعوى لرره أمررام وإن حصررل اعتررداء عليرره فررإ، عليرره بحفيرره مررن ا عتررداء 

  .ويطالب بإيقا  العقوبة عليه، القراء ويخاصم المعتدى والجاني 

فإن لم يكن للطفل المجني عليه ولي يرف  الدعوى للقراء فإن الحاكم هرو الرذل يترولت حينبرذ 

يقرا  العقوبرة لجاني وإبل   بد من مخاصمة ا، و  يترك حقه ، ا دعاء لصالح الطفل المجني عليه 

 .الشرعية به

أن الخطررف فرري كررل أحوالرره وبواعثرره، فيرره تعررريض لحيرراة وسررالمة الطفررل  وٌةةر  الباحةةث

 . للخطر

 ضمان االستقرار للطفل :سادساً 

عردم التكيررف مرجعهررا انعرردام ا سرتقرار بسرربب النررةوا واللجرروء والتشرررد  كثيرر مررن حررا ا

  .في يروف السلم أو الحربحارنة وا فتقاد للجنسية سواء  وا فتقاد ألسرة

أن ،   عن عبد هللا بن عمر رضةً هللا عنهمةاالسباق لحماية هذه الفباا   واإلسالم أيراً كان

  .( ) والصبٌان ،قتل النساء فؤنكر النبً  ،مقتولة امرأة وجدت فً بعض مغازي النبً 

يحتاجونره مرن  كرل مراحثما علت التكفل باألطفال المتخلت عنهم ومنحهم  اإلسالمٌة فالشرٌعة

                                                

 ٕٖ٘ص  ٖ٘ٔٓحديث رقم  ، باب قتل الصبيان ، كتاب الجهاد والسير ،  البخارل يحصح( ٔ)
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منتميرا لهرا، لره حقروق  واعتبر كل طفرل مولرود فري دار اإلسرالم حرراً،. عطف وحنان وتربية وتعليم

واألنصار، وما حمله من رمروة  أما عن اللجوء فليس ثمة أبلغ من مثال المهاجرين. علت بيا مالها

كمرا أقرام اإلسرالم أخالقيراا . ا عتبرار بره إلدماج المهاجرين في المجتمر  الجديرد بشركل مثرالي يلرةم

 .( ))حارنة الطفل)والمرأة  للحرب والفتح منها عدم المساس بالطفل

الحررا ا بالررذاا، خاصررة الرردول  توقفررا عنررد هررذه 989ٔوهيبررة األمررم المتحرردة فرري اتفاقيررة 

كل ما يحتاجره مرن مسراعداا وتمتعره  ، ومنح الطفل الالجا(ٖٓم )األطراف علت احترام األقلياا 

 .)ٕٕم)الحقوق كباقي األطفال بكافة 

  :العمل الحماٌة من االستغالل فً :سابعاً 

استغالل الطفل   حدود لهرا، بسربب كونره أررعف مخلروق، وا سرتغالل قرد يرؤتي  إن أسباب 

ل، أو مررن أل شرخص أو عصرراباا إجراميررة، وبررذلك  مرن أقرررب األقربراء، كمررا قررد يرؤتي مررن المشررغه

ت أكثرر مرن مسرتوى بقرراءة التراري، يتبرين أن اإلسرالم لمرا جراء واجب الدولة التدخل علر أرحت من

فلرم يكرن يملرك . يراهرة الغلمران والرقيرق صرور  سرتغالل األطفرال واجهته يواهر مستشرية، منهرا

لكررن إن اقترررا يررروف الطفررل أن . برراحتراة وحكمررة فرري أفررق احتوابرره سرروى التعامررل مرر  الواقرر 

عومته وليونرة عروده؛ فالردين المعاملرة، واإلحسران يجرب برحمة وإشفاق علت ن يشتغل، فيجب أن يتم

  .شيء أن يكون في كل

 والقروانين المقارنررة حرصررا علررت خفرض المخرراطر الترري تعترررض الطفرل، لررذلك نجررد جلهررا

تهردد صرحته  يقلص ساعاا العمل إلت الحد الذل   يرره، ويمَنُ  تشغيله في أماكن وأعمرال معينرة

الداخليرة فري الحرد مرن يراهرة  م،  بعدم فعاليرة القروانين989ٔاتفاقية  أو نفسيته وأخالقه، ووعياً من

اسررتغالل وإهانرراا، بالبلرردان  تشرغيل األطفررال، حرررا علررت ةيررادة حمررايتهم ممررا يتعررررون لرره مررن

  .( ) النامية بالخصوص

                                                

  ٖٕص،  لططفال القانونية الحماية، (مٕٕٓٓ)رجاء ،ناجي (ٔ)

 اسرتعجل ممرا كفايتره، عردم عرن أبران أن مرافتتء الرذل ،9٘9ٔنروفمبر ٕٓ فري الطفرل لحقروق العرالمي التصريح( ٕ)

 مرن خاصرة جوانرب تهرم جةبيرة اتفاقاا وتلتهما تخللتهما ثم ،989ٔنوفمبر ٕٓ في الطفل حقوق اتفاقية صياغة
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نجد أن ماليين األطفال في العالم يعملون فري مهرن و حررف و أعمرال خطررة لكسرب عيشرهم 

وقررد تصرريب األعمررال الخطرررة األطفررال بإيررذاء برردني أو تررإدل إلررت تررؤخر نهرروهم  ،همأو إلعالررة أسررر

و أن تشررغيل  ،الطبيعرري أو إصررابتهم بتشرروهاا بدنيررة أو يتعررررون إلررت أمررراض أو مخرراطر مهنيررة

  .( ) األطفال يإدل إلت حرماتهم من التعليم

خاصررة لططفررال فرري هررذا لقررد أقرررا ا تفاقيرراا الدوليررة و التشررريعاا المقارنررة حمايررة جنابيررة 

م تلةم الدول األعرراء فيهرا برررورة 989ٔالمجال، إذ نجد أن ا تفاقية الدولية لحقوق الطفل سنة 

 .تطبيق أحكامها

غالل ا قتصرادل مرن حرق الطفرل حمايتره مرن ا سرت" :من ا تفاقية علرت أنره ٕٖنصا المادة 

أو أن يكرون ررارا  ،لتعلريم الطفرل من أداء عمل يكون يررجح  أن يكرون خطيررا ن أو يمثرل إعاقرةو

 ".أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنول أو ا جتماعي ،بصحة الطفل

و وررعا نيامرا خاصرا مناسربا  ،من أجل ذلك حددا السن األدنت للطفرل لاللتحراق بالعمرلو

 .من النهار إذ   يجوة تشغيل األطفال في ساعاا متؤخرة أو جد مبكرة ،ويروفه ،لساعاا العمل

من نفس ا تفاقية حير اسرتخدام األطفرال فري بعرض اإلعمرال فري إنتراج  ٖٖوورد في المادة 

مرن ا تفاقيرة الدوليرة  ٓٔو أكردا المرادة  .المواد المخردرة والمرإثرة علرت العقرل و منر  ا تجرار بهرا

ل ا قتصرادل للحقوق ا قتصادية وا جتماعية والثقافية علت رررورة حمايرة األطفرال مرن ا سرتغال

وا جتماعي و يجب فرض العقوباا القانونية علت من يقوم باستخدامهم في أعمال تلحرق األرررار 

و علرت الردول  ،أو يكون من شؤنها إعاقرة نمروهم ،أو تشكل خطرا علت حياتهم ،بؤخالقهم و صحتهم

                                                                                                                                          

 المعرراق حقرروق بشررؤن 97ٔٔ ديسررمبر ٕٓ نيويررورك تصررريح ،9ٙ9ٔ المعرراق الطفررل حررق إعررالن منهررا حقوقرره،

ج ثم ذهنيا،  بشرؤن 99ٖٔ مرايو 9ٕ فري  هرال اتفاقيرة صردرا كمرا للمعاق، سنة 98ٔٔ سنة بجعل ذلك كل ُتوه

 المنيمررة لفابردة أعرد وقرد. وحقرروقهم قرراياهم  :المهمشرون األطفرال، يراجر  توسرر  لكرل. لُمَتبنمرتا الطفرل حقروق

 ٕ٘ص ،.999ٔ إيسيسكوـ ـ والثقافة والعلوم للتربية اإلسالمية

 .77ٔ ص، عليه المجني للطفل الجنابية الحماية، ( م999ٔ) أحمد محمود ،  طه (ٔ)



 -158- 

اا إذا كرانوا م  فرض عقوب ،بحيث يحرم استخدام العمال من األطفال مطلقا ،أن تر  حدودا للسن

 .( )وورعا األسس العامة لحرية العمل ورماناتها .يعملون دون السن المحددة

 :من نيام العمل و العمال السعودل علت أنره ٓٙٔنصا المادة وفً المملكة العربٌة السعودٌة 

  يجرروة تشرررغيل المرررراهقين و األحرررداث و النسررراء فررري األعمرررال الخطررررة أو الصرررناعاا الررررارة "

العمرل ةيرر ويحردد و ،مقرال  األحجرار ومرا شرابه ذلركنها بالطاقرة و المنراجم ورالة دوفي حاكاآل ا 

رض النسرراء واألحررداث عررد رررارة بالصررحة أو مررن شررؤنها أن تعرراألعمررال الترري تبقرررار منرره المهررن و

 ".المراهقين ألخطار معينة مما يجب معه تجريم عملهم فيها أو تقييده بشروط خاصةو

 مال العنف ضد األطفالتجرٌم استع: ثامناً 

أمرا إذا اسرتهدف بالتؤديرب ا نتقرام  ،يكون التؤديب  مشروعا إذا كران بقصرد التهرذيب و التعلريم

 .من الصغير أو من ذويه أو دفعة إلت المنكر هنا تكون المسإولية الجنابية كاملة

علره، وقد نردبا الشرريعة اإلسرالمية إلرت تؤديرب األو د وحثرا علرت ذلرك، وبينرا أجرر مرن يف

 . وفي هذا وردا السنة النبوية الشريفة

أكرمةوا أوالدكةم ": قرال"  عن أنس بن مالك أن رسول هللا " سننه"فقد أخرج ابن ماجة في 

  ( ) " وأحسنوا أدبهم

حيرث نصرا  ،وحق التؤديب في القانون الجنرابي مقيرد برروابط مصردرها الشرريعة اإلسرالمية

  تسررل أحكرام قرانون العقوبراا علرت كرل فعرل ":لرت أنرهمن قانون العقوبراا المصررل عٓٙالمادة 

 ."ارتكب بنية سليمة عمال بمقترت الشريعة

                                                

 .اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالم من ٖٕ المادة( ٔ)

 .والسياسية المدنية للحقوق الدولية  ا تفاقية منٕٕ  المادة -

 .و جتماعية ا قتصادية الحقوقب الخاصة  ا تفاقية 9-ٙ  المواد -

 .الطفل حقوق اتفاقية من ٖٖ -ٕٖ المادتين -

 9ٕٙٙص ،  7ٖٔٙابن ماجه ، كتاب األدب، باب الولد واإلحسان إلت البناا، حديث رقم  سنن( ٕ)



 -159- 

ويجرب  ،يتبين أن استعمال الحق كسبب لإلباحة يخر  لروابط منها أن يكون الحق موجودا

 :لذا نتطرق لحالة تؤديب الولي وفق ما يلي .التةام حدود الحق و توافر حسن النية

 :لدٌنحالة تؤدٌا الوا

 :إن حق تؤديب األطفال يتعلق بالو ية علت النفس و يتعين أن تتوافر فيه الشروط التالية

 .أن يكون حق التؤديب لطب أو األم أو الوصي .1

أن يكررون هررا الحررق يقصررد التهررذيب والتؤديررب فررإذا أخرررج عررن مرررمونه اسررتوجب الفعررل  .2

 .المساءلة

محردودا أل يتعرين أن يكرون الرررب أن يكون حق التؤديب من حيرث الوسريلة المسرتعملة  .3

 .خفيفا

فررإذا اسررتعمل األب حررق التؤديررب يجررب أن يكررون بهرردف التهررذيب و التؤديررب فرري الحرردود الترري 

فإذا تجاوة الفعل الغرض عمدا يق  تحا نص التجريم و توق  عقوبراا  ،قررتها الشريعة اإلسالمية

   :رأيان علت مرتكبه كمن أراد أن يإدب ولده فقتله ففي هذه المسؤلة

يرررى أبررو حنيفررة والشررافعي وأحمررد أنرره إذا كرران القتيررل جررةًءا مررن القاتررل امتنرر  الحكررم  :أوال

جةًءا من القاتل إذا كان ولده فإذا قتل األب ولده عمًدا فال يعاقب علت قتلره  بالقصاص ويكون القتيل 

والحرديث األول  .2"أنةت ومالةك ألبٌةك": ولقولره ،1"ٌقةاد الوالةد بولةده ال : "بالقصراص؛ لقولره 

وإن لم يكن صريًحا في من  القصاص إ  أن نصه يمنر   صريح في من  القصاص، والحديث الثاني 

الملكيرة تقروم شربهة فري درء القصراص إذ القاعردة  منه ألن تمليك األب ولده وإن لم تثبرا فيره حقيقرة 

وبة في هذه الحالة هري أن يردف  والعق . الحالة والشبهة في هذه ". درء الحدود بالشبهاا"في الشريعة 

 .القاتل الدية بد  عن إعدامه

                                                

(1)
 79ٖٔص ،  ٔٓٗٔ، كتاب الدياا، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم  ، حديث رقم  الترمذل جام 


(

2614ص,2291حذ٠جسلُ,بابِاٌٍشجًِِٓايٌٚذٖ,وتاباٌتجاسات,ابِٓاجةفٟعٕٕٗ(2
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يخرالف مالرك الفقهراء الثالثرة، ويررى قترل الوالرد بولرده كلمرا انتفرا الشربهة فرت أنره أراد  :ثانٌا

ثبوًتا قاطًعا أنه أراد قتله، فلو أرجعه فذبحه أو شرق بطنره أو قطر  أعرراءه فقرد  تؤديبه أو كلما ثبا 

شبهة أنه أراد من الفعل تؤديبه ومن َثمم يقترل بره، أمرا إذا ررربه مإدًبرا أو  ه وانتفا تحقق أنه أراد قتل

ما أشبه فقتله فال يقتص منه ألن شفقة الوالد علت ولرده وطبيعرة  حانًقا ولو بسيف أو َحَذَفه بحديده أو 

 يقرتص منره، قتلره، وهرذا الشرك يكفرت لردرء الحرد عنره فرال حبه له تدعو دابًما إلت الشك في أنه قصد 

  .( ) وإنما عليه دف  الدية

األب أو الجرد أو  ،أما في حالة التجاوة من غير األب كالمعلم مثالً فإن كان الفعل بإذن الولي

فال مسإولية علت المعلم ألنه لو كانا عليره مسرإولية عنرد التؤديرب فرال تبعرة علرت  ،الجد أو الوصي

 .المعلم للررورة وهي التعلم

حرق مقيررد بالسرالمة مرن أل ررررر أو تلرف حيرث   يتصررور أن يرإدل التؤديررب إن اسرتعمال ال

 ،فيعرد تجراوةا ،فرإذا خررج التؤديرب عرن حردود ،، بجرحره أو بقتلرهباا إلت إيذاء الطفل إيذاء بالغراالم

 نطواء فعله علت العدوان كؤن يرررب  ،مسإولية عن جريمة عمديه ،والتجاوة يسؤل عنه المإدب

انتقامرا مرن األب أو  ،يرإدل إلرت قتلره أو إلرت إحرداث عاهرة مسرتديمة بره ،مبرحاالمعلم الطفل رربا 

ويجروة عمومرا  .فيسرؤل المعلرم عرن جريمرة  شربه العمرد ،الذل عهد إلت الطفل إليه ،الجد أو الوصي

فرال يحتراج المعلرم فري كرل مررة إلرت  ،للولي أو وصي الطفل أن يؤذن للمعلم بمراقبرة الطفرل و تؤديبره

وقيررل أن التؤديررب هررو قرررين و مصرراحب للرقابررة علررت  ،نررد وجررود ررررورة  للتؤديرربإذن الررولي ع

انتقرل بالرررورة حرق  ،فإذا انتقلرا الرقابرة عليره مرن وليره إلرت شرخص آخرر كرالمعلم مرثال ،الصغير

 .( ) ألن ا ستفادة من حق التؤديب ،التؤديب معها

مرن عردم تعررض الطفرل  ،وفرال عن النصوص العامة التي نصا عليهرا مواثيرق حقروق الطفرل

فررإن  ،وإخررراعه إلررت معاملررة خاصررة ،والعقوبرراا الوحشررية ،واإليررالم الجسرردل ،للمعاملررة القاسررية

                                                

 (8ٖٕ/ٕ)،  ااالجناي كتاب،   وإختالفهم األربعة األبمة إجما  ،  هبيره ابن( ٔ)

 ٓٔٔ ص،  الطفولة حماية تشريعاا: حسين ،نصار(ٕ)
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القررانون المصرررل يرررى أن التؤديررب المبرراا شرررعا للررةوج أو للوالررد   يجرروة أن يتعرردى الررررب 

عرردى هررذا أمررا إذا ت ،عنرره مرررض ؤو  ينشرر ،و  يترررك أثرررا ،البسرريط الررذل يحرردث كسرررا أو جرحررا

 .( ) التؤديب المباا فيسؤل الجاني عن فعله هذا 

 تجرٌم حرمان الطفل من التعلٌم :تاسعاً 

علت أهمية رمان حق الطفل في التعليم ألنره مرن خاللره يرتم تكرون  أكدت الشرٌعة اإلسالمٌة

فكرررر الطفرررل وتعرررديل سرررلوكه وتنميرررة مهاراتررره وإعرررداده للحيررراة مرررن الناحيرررة النفسرررية واألخالقيرررة 

 .( ) ا جتماعيةو

إن مسررإولية تعلرريم و تربيررة األطفررال و ترروجيههم للتحلرري برراألخالق و الخصررال الحميرردة مررن 

كلكةم رام وكلكةم مسةئول "  :مسإولية كبيرة يجرب القيرام بهرا لقولره  ،صدق وأمانة والوفاء بالعهد

 .( )"عن رعٌته 

و أن أول آية قرآنية  ،طفالوحثا اآلياا القرآنية الكريمة علت وجوب توفير سبل التعليم لط

  تإكد علت طلب العمل قال تعالت نةلا علت سيدنا محمد            

                            

       [العلق:ٔ-٘.]وقوله تعالى           [طه:ٔٔٗ ] فهذا

 .الاصوص تدل داللة واضحة على مد  عااٌة الش ٌية باليلا والتيلٌا

معارفه بالعلم بكسب الطفل المعرفرة الدينيرة  نمييم بمثابة غذاء لروا الطفل ينور ويعد التعلو

ن له أثر إيجابي إذ يإدل إلت نجاا الطفل في كبره و تكون له القدرة علرت تعلرم والدنيوية و هذا يكو

مهنة أو حرفة معينة يكسب بها عيشه لقد اهتمرا الشرريعة اإلسرالمية والمواثيرق الدوليرة و الدسراتير 

                                                

 مصرل عقوباا  من ٖٕٙ المادة( ٔ)

، األسركندرية ، الردولي القرانون و اإلسرالمية الشرريعة برين الطفرل ،حقروق( مٕ٘ٓٓ) المحمردل حسرنين، بوادل ( ٕ)

 8ٙ-7ٙص، دار الفكر الجامعي 

ص ،  7ٖٔ8حرديث رقرم ، ه تعرالت أطيعروا هللا وأطيعروا رسروله  براب قولر، األحكرام  البخرارل ، كتراب  صحيح(ٖ)

ٕٕٔٗ 
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المقارنة بررورة تعليم األطفال ويعد حقا للطفل وواجبرا علرت أن التعلريم حرق لجمير  األطفرال ويعرد 

 .علت األبشرعياً وقانونياً للطفل و واجبا حقا 

وتتفق  المواثيق الدولية م  الشريعة علت ررورة تعليم األطفال إذ ترمن المبردأ السراب  مرن 

انرا و جم التعلريمم أن الطفل يتمت  برالحق فري التعلريم علرت أن يكرون 9٘9ٔإعالن حقوق الطفل سنة 

ا تفاقيررة علررت الدوليررة للحقرروق ا قتصررادية و مررن  ٖٔإلةاميررا فرري مراحلرره األولرري، ونصررا المررادة 

تعتررف الردول األطرراف فري ا تفاقيرة الحاليرة بحرق كرل ":م علرت أن9ٙٙٔا جتماعية الثقافيرة سرنة 

و هرري توافررق علررت أن التعلرريم سرريكون موجهررا إلررت النمررو الكامررل للشخصررية  .شررخص فرري التعلرريم

و  ،لحقروق اإلنسرران والحريرراا األساسررية وسروف ترردعم ا حترررام ،و اإلحسرراس بكرامتهررا ،اإلنسرانية

 ،سوف توافق أيرا علت أن التعليم سوف يكمن كل األشخاص من ا شتراك بفعالية في مجتم  حرر

وكررل العناصررر العربيررة أو المجموعرراا  ،و الصررداقة بررين كررل األمررم ،و التسررامح ،و تعةيررة التفرراهم

 .مو دعم أنشطة األمم المتحدة من أجل صيانة السال ،الدينية

م مسرررإولية 989ٔمرررن اتفاقيرررة األمرررم المتحررردة بشررؤن حقررروق الطفرررل لسرررنة  8ٔورأا المررادة 

والولدين في حالة تخلف أطفالهم عن التعليم اإللةامي و أقرا من حق الطفل في التعليم و وأوجبرا 

 .علت الدول األعراء توفير التعليم األولت لططفال

م إلرت أن التحردياا التري 99ٓٔيتره و نمابره سرنة وأشار اإلعالن العالمي  لبقراء الطفرل و حما

تواجه الطفولة تتطلب توفير التعليم األساسري و محرو األميرة وألةمرا الردول الموقعرة علرت اإلعرالن 

 ( )بررورة الحد من األمية و توفير فرص التعليم لجمي  األطفال

يرا و مجانيرا فرري ممرا سربق يتبرين أن اتفاقيرة حقرروق الطفرل جعلرا حرق الطفرل فرري التعلريم إلةام

ومنحرا الطفرل  ،المرحلة ا بتدابية، و طالبا الدول األطراف تحقيق المجانية فري المراحرل الثانويرة

 .حق التعليم العالي

                                                

، الكويرررا ،  الررردولي والقرررانون الشرررريعة برررين الطفرررل حقررروق ، ( م977ٔ)عبررردالهادل  عبررردالعةية، مخيمرررر ( ٔ)

 .9ٕٔص، مطبوعاا الجامعة 
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نخلررص إلررت أن التعلرريم يعررد ررررورة مررن رررروراا الحيرراة   يمكررن بررؤل حررال مررن األحرروال 

نسران مرن أجرل الرتعلم خاصرة فري يرل ا ستغناء عنه مهما كانا المشقة أو التكاليف التي يتكبدها اإل

 .التطوراا في كافة مجا ا الحياة

 تجرٌم التسول والتشرد :عاشراً 

يعد التسول والتشرد من أخطر المشاكل ا جتماعية التي تعاني الدول منها و لها مياهر  

واإلسالم  جاء بمنيور شامل للكون واإلنسان والحياة، ليجعل من هذه ، اقتصادية و جنابية 

قال – متكامال هدفه األساسي تكريم اإلنسان وتحقيق إنسانيته الكاملة ماديا وروحيا العناصر نياماً 

  هللا تعالى                            

                [7ٓ:اإلسراء.]  

اإلمكانيرراا وكررل السرربل للقررراء علررت اآلثررار  ومررن أجررل ذلررك دعررا اإلسررالم إلررت تسررخير كررل

والجو  والمرض، فؤقام مجتمعا قابما علت قاعدة صلبة مرن  المدمرة للمجتم  أ  وهي ثالثية الجهل

 .سان وكرامته هدفه األولاجتماعي يجعل من سعادة اإلن القيم ينبثق عنها نيام

أساسا علت عقيدة ثابتة   تمليهرا مصرلحة يرفيرة و  تسريرها منفعرة  هذه القاعدة الصلبة تقوم

 .ثابتة في األرض وفروعها عالية ويانعة، تإتي أكلها كل حين خاصة بل جذورها

والتصردق  أداء الةكاة والبر بالصدقة ومسراعدة الفقرراء وإغاثرة الملهروف لقد دعا اإلسالم إلت

 .لنيام اجتماعي متواةن علت المحتاجين  وغيرها من األخالق والقيم التي تإسس

      –قال تعالت                       

                              

                       

                           

                             

 [.77ٔ:البقرة]



 -164- 

ومرن هررذا المنطلرق شرردد اإلسرالم علررت حرمرة التسررول ومخراطره ومحاربررة اإلسرالم لرره كؤحررد 

إن تعطيررل ركررن الةكرراة بؤوجهرره الصررحيحة، هررو أحررد األنمرراط الترري . أل مجتمرر  أشرركال التخلررف فرري

تإدل لنشوء الفقر وأن دور اإلسالم بالدرجة األولت هو تهيبة شخصية سروية   تقبرل بسرإال النراس 

المتسررولين  فرري تجررريم األشررخاص« الجراحرري»أهررم مررن الرردور « الوقررابي»الحاجررة، معتبرررا الرردور 

 .( )والمتشردين

فرإذا إعترراد  ،التشرريعاا الوررعية علرت أن التسرول يعرد واقعرة جنابيرة يرتكبهرا الحردث وتإكرد

الطفررل الررذل لررم يبلررغ سررن الثامنررة عشررر علررت ممارسررة التسررول أو كرران متشررردا تتخررذ  رررده ترردابير 

الحماية أو التهذيب وأن التحريض علت التسول و استخدام األحداث أيرا يعد واقعة جنابيرة ترتكرب 

 .( )رد الحدث

 

 

 

 

                                                

 تررراري،،  ٓٔٗٓٔ عرردد،   األوسررط الشرررق صررحيفة نيرررا،   محمررردن ولررد عبرردهللا محمررد للرردكتور محاررررة( ٔ)

 هـ8ٕٗٔ/٘/٘ٔ

 . ٗ٘ص، دار النهرة العربية ، القاهرة ، للطفولة الجنابية الحماية، ( م998ٔ) مصباا محمدي، القار( ٕ)
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 انفصم انزابع

 دور ادلؤسسبث األينيت وانمضبئيت
يف ادلًهكت انعزبيت  يف احلًبيت اجلنبئيت نهطفىنت 

 انسعىديت ويمبرنتهب ببدلىاثيك اندونيت
 

 المسإولٌة الجنائٌة للطفل :المبحث األول

 مبدأ عدم المسإولٌة الجنائٌة   :المطلا األول -

 ؤدٌبٌة مبدأ المسإولٌة الت :المطلا الثانً -

 

 الحماٌة الجنائٌة للطفولة قبل وبعد المحاكمة  :المبحث الثانً

 .الحماٌة الجنائٌة عند االتهام:  المطلا األول -

 . الحماٌة الجنائٌة عند المحاكمة والتنفٌص :المطلا الثانً -
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 انفصم انزابع
 دور ادلؤسسبث األينيت وانمضبئيت يف احلًبيت اجلنبئيت نهطفىنت

 لادلبحث األو
 ادلسؤونيت اجلنبئيت نهطفم

 المسإولٌة الجنائٌة للطفل فً الشرٌعة اإلسالمٌة

من أهم رماناا احترام حقوق اإلنسان وباألخص الطفل هو إعداد الفرد الصالح الذل 

وأقرا الشريعة اإلسالمية بؤهمية المسبولية الفردية عن انتهاكاا حقوق  ،يتكون منه المجتم 

 اآلخرين قال تعالت                         

      "[8-7: الةلةلة.]  وقال رسول: " لذا فإن الشريعة اإلسالمية  "ال ضرر و ال ضرار

بعدم لكن قيدا ممارستها  ،لما منحا الحقوق لطفراد لم تتركهم يمارسونها دون قيود أو شروط

لذا أقر اإلسالم مبدأ المسبولية الفردية عن ا نتهاكاا أو  ،ا عتداء علت الغير و اإلررار بحقوقهم

سوء التصرفاا التي يؤتيها اإلنسان و هو من أهم وسابل رمان احترام الحقوق و الحرياا بما 

 .فيها حقوق الطفل

فرري تطبيررق الحمايررة الجنابيررة  وألن المملكررة العربيررة السررعودية تميررةا علررت المواثيررق الدوليررة

للطفولة وذلرك مرن خرالل تطبيرق الشرريعة اإلسرالمية لرذا نتنراول ذلرك  فري مبردأ عردم المسرإولية فري 

 :وفي المطلب الثاني مبدأ المسإولية التؤديبية كالتالي ،المطلب األول
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 ادلطهب األول

 يبدأ عدو ادلسئىنيت

و رعاية األطفال ذلك مرن خرالل معاملرة عالجا الشريعة اإلسالمية بطريقة مالبمة شخصية 

 .تربوية تتفوق بدرجة كبيرة علت النيم الورعية

وحررا المسإولية الجنابية في الشخص المدرك  والممية واسرتثنا األطفرال وأسرقط عرنهم 

ولقرد أوجبرا الشرريعة اإلسرالمية نيامرا لرم يكرن موجرودا فري القروانين الوررعية  ،المسبولية الجنابية

 .(ٔ)ألطفال و البالغينوفرقا بين ا

ويترررح أن الشررريعة اإلسررالمية ميررةا بررين الصررغار و الكبررار مررن حيررث المعاملررة الجنابيررة 

و هذا ما لم يتوصرل إليره  ،تمييةا كامال و ترمنا علت وسابل و أساليب تعتبر من النيم المعاصرة

نحرراف األطفرال من أجرل مواجهرة اليراهرة الخطيررة والمتمثلرة فري ا .المشرعون في مختلف الدول

 .منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الةمان

و تقوم المسبولية الجنابية في الشريعة اإلسرالمية علرت أسراس تربرول    علرت أسراس عقرابي 

الذل رواه علت ابن طالرب حديث الألن المسإولية   تطبق علت هذه الفبة إنطالقا من  ،أو قصاصي

 الصةبً وعةن ٌسةتٌقظ حتةى النةائم عةن ثالثةة عةن القلم رفع): قال  الرسول رري هللا عنه عن 

 .(ٕ) (ٌعقل حتى المعتوه وعن ٌشا حتى

حد أهم المسرابل التري تعتنري أسإولية الجنابية للطفل أو الحدث وفي المملكة يعتبر تحديد الم  

ت بها األنيمة القرابية والعدلية وخاصة تلك التي تعال  قرايا األحداث وترتبط هرذه المسرإولية علر

الغالب بالتعريف اإلجرابي لمعنت الحدث ففي جمي  دول العالم يحدد القانون سرن الحردث بؤنره طفرل 

 ي فري معيرم الردول سرن الثامنرة عشررةمنذ و دته وحتت بلوغه السن التي حددها القانون للرشد وه

                                                

،  ٙط،  لطحررداث الجنابيررة والمعاملررة الجانحررة الطفولررة قررانون، ( مٕٙٓٓ) موسررت سررليمان محمررود، موسررت ( ٔ)

 8ٔ ص، منشؤة المعارف ، اإلسكندرية 

 79ٙٔص،  ٖٕٗٔ، باب ما جاء فيمن   يجب عليه الحد، حديث رقم  الحدود كتاب، الترمذل جام  (ٕ)
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نسران لرم وعرفا اتفاقية حقوق الطفل التي وقعا عليهرا المملكرة فري المرادة األولرت برؤن الطفرل كرل إ

يتجاوة الثامنة عشرة ما لم يبلرغ سرن الرشرد قبرل ذلرك، بموجرب القرانون المطبرق عليرة وفري المملكرة 

تثبرا بمجررد بلوغره  هفعالرأمسإولية الطفل عن تصررفاته وحيث أن الشريعة اإلسالمية اعتبرا أن 

قرل وسالمة عقلة من الجنون حيرث ينيرر الشرر  الحنيرف إلرت مرتكرب الجريمرة هرل هرو مكلرف وعا

ن علت اعتبار أن المكلف هو البالغ ومسبول عن جمي  تصرفاته التي   تق  علرت الصرغير والمجنرو

ن المسإولية الجنابيرة   تثبرا لعردم البلرو  ولغيراب العقرل ويمثرل حسب أحكام الشرعية اإلسالمية أل

ليره احرد جنوا األحداث وهو في معناه القانوني كرل فعرل مخرالف للقرانون يرتكبره الحردث ويعاقرب ع

أهم المشاكل ا جتماعية واعقدها لما تشكله مرن خطرر علرت مسرتقبل المجتمعراا والردول ويمكرن أن 

 . تحدد مجموعة من العوامل التي تإثر وتدف  األحداث  رتكاب الجرابم

ترررى إن سررلوكياا الطفررل  والمسةإولٌة الجنائٌةةة فةةً المواثٌةق الدولٌةةة والقةةوانٌن الوضةعٌة

 ،إنهرا   ترقري إلرت وصرفها بالجريمرة، وبالترالي   يسرتحق  أن تقابرل بعقرابمهما بلغرا خطورتهرا ف

و  ،و لقرد سرلكا هرذا المسرلك التشرريعاا الوررعية الحديثرة ،كما لو كانا واقعة من الكبرار البرالغين

 ،علرت هررذا األسرراس قامررا بسررن قرروانين خاصررة تتمثررل فرري ترردابير تربويررة لمعاملررة المررذنبين األطفررال

 .بهدف إصالحهم و تهذيبهم م  إبعاد فكرة ا نتقام منهم ،سن السب  سنوااالذين تجاوةوا 

ن كانررا بعررض التشررريعاا  ةالررا تخلررط بررين قررانون العقوبرراا والنصرروص الترري تخررتص إو

فهل استطاعا أن توفر نفس الكم من الحقوق للطفل الجاني مثلمرا برعرا فري ذلرك  .بتؤديب األطفال

 الشريعة اإلسالمية ؟

ى الرردولي يسررتفيد الطفررل بحمايررة خاصررة فرري إطررار اتفاقيررة األمررم المتحرردة لسررنة علررت المسررتو

عدة مبادئ منها ما يتعلرق بسرن  (ٓٗ-7ٖ)م والمتعلقة بحقوق الطفولة حيث رشحا المادتين 989ٔ

وإن اتفاقيرة  ،عدم المسإولية و كذا حقوق الدفا   المعترف بها لططفرال المتهمرين أو المترابعين أمرام

 ..كرسا مبدأ عدم المسإولية الجةابية للحدثم 989ٔسنة 
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 ،لقد أدركا التشريعاا الحديثة فري إطرار مرا تردعو إليره مبرادئ األمرم المتحردة لحقروق الطفرل

بررؤن األطفررال المررذنبين   يعررالجون بالعقرراب و إنمررا باإلشررراف و التوجيرره السررطحية لرردواف  إجرررام 

 .األطفال والبحث عن أسباب انحرافهم

كمرررا يترررؤثر بالمشررراكل المدرسرررة  ،ؤثر باإلهمرررال األسررررى والبيبرررة المحيطرررة برررهإذا الطفرررل يتررر

وهررذا مررا يسررتدعت تغييررر النيرررة المختلفررة حررول أفعررال الطفررل بتشررريعاا  ،والصررحية وا قتصررادية

 .(ٔ) الدفا  ا جتماعي والتي تقوم علت أساس حمايته و إصالا ما يتفق عليه و سنة

اتفاقية حقوق الطفل، الدول بتحديد السن األدنت للمسرإولية  من ٖالفقرة  ٓٗوتطالب المادة   

وقد شددا اللجنة الدولية لحقوق الطفل مراراً علت رررورة رفر  سرن المسرإولية الجنابيرة . الجنابية

وقرد وررعا كثيرر مرن الردول . في القوانين الوطنية لرعف قدرة الطفل علت التميية في سن مبكررة

لية الجنابيررة وهررو مررا اعتبرترره اللجنررة انتهرراك للمعاهرردة الدوليررة، العربيررة سررن مررنخفض جرردا للمسررإو

وأكدا علت قلقها إةاء هذا األمر خرالل مناقشراا تقرارير الردول العربيرة الدوريرة المقدمرة لهرا حرول 

حيرث إن كثيرر مرن قروانين الربالد العربيرة تعررف الحردث بؤنره كرل . مدى تطبيق اتفاقية حقوق الطفرل

ره ولررم يبلرغ سررن الرشرد، وعليره ينطبررق قرانون األحرداث علررت الطفرل ابررن طفرل بلرغ السررابعة مرن عمر

وتحديررد سررن منخفرررة للمسررإولية الجنابيررة يعنرري أن الرردول لرريس لررديها فكرررة وارررحة عررن . السررابعة

كمرا يشرير إلرت أن . تؤثير قانون العقوباا علت األطفال الصغار و  األذى الذل يمكرن أن يسرببه لهرم

ام العقوباا الخاص بها بهدف تعةيرة التطرور فري حمايرة األطفرال، وبالترالي هذه الدول لم تراج  ني

فررإن العقوبررة   تحقررق الهرردف المنشررود منهررا ويكررون تؤثيرهررا علررت العكررس تمامرراً مررن الغرررض الررذل 

 .(ٕ) ورعا من أجله

                                                

 كليررة مر  بالتعرراون إعرداده ترم بحررث  اإلسرالمية والشررريعة المصرر القرانون فرري الطفرل حقرروق،  عةيرةة، شرريف (ٔ)

 القرراهرة وا قتصرراد نونالقررا مجلررة، والثقافررة والعلرروم للتربيررة المتحرردة األمررم منيمررة و القرراهرة بجامعررة الحقرروق

 .ٖٕٙ ص م،98ٕٔ

 ،ٕٓٓٓ نرروفمبر ٙ العرررب، العرردل وةراء مجلررس قبررل مررن المعتمررد الطفررل لحقرروق النمرروذجي التشررريعي الرردليل( ٕ)

  .العربية الدول جامعة ،(والراب  والثالث والثاني األول: األجةاء)
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م بعرض األحكرام التري 9ٙٙٔوترمن العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية عرام 

حقوق الطفل منها عدم جواة توقير  عقوبرة اإلعردام عرن الجررابم التري يرتكبهرا الحردث دون تتعلق ب

  يجروة الحكرم بعقوبرة اإلعردام " علت أنه  ٙونصا الفقرة الخامسة من المادة ، الثامنة عشر سنة 

 ."علت جرابم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشر من العمر 

ن األحررداث عررن البررالغين ويحررالون بالسرررعة ب علررت أن يفصررل المتهمررو/ٓٔوتررنص المررادة 

 .الممكنة إلت القراء للفصل في قراياهم

وأوجررب اإلعررالن بشررؤن حمايررة النسرراء واألطفررال فرري حالررة الطرروارئ والنةاعرراا المسررلحة 

م واعتبر أعما  إجرامية الحبس والتعذيب واإلعدام وذلرك حرصرا علرت الحرق 97ٗٔالصادر سنة 

 .في الحياة

ن عقوبة اإلعدام عن الطفل لحكم تكوينه   يستحق هذه العقوبة الشديدة حيرث وتحير القواني

أ  يعررض أل طفرل للتعرذيب أو لغيرره مرن " أ من اتفاقية حقوق الطفرل علرت أن / 7ٖنصا المادة 

و   تفرررض عقوبررة اإلعرردام أو السررجن مرردى ، رررروب المعاملررة القاسررية أو ألإلنسررانية أو المهنيررة 

 .م يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنةالحياة بسبب جراب

جدير بالذكر أن أغلب البالد العربيرة قرد اهتردا بالردليل التشرريعي النمروذجي الجرام  لحقروق 

الطفل العربي الذل أصدرته جامعرة الردول العربيرة واعتمرده مجلرس وةراء العردل العررب لمراجعرة 

بالطفل وور  التدابير الالةمة إلنفراذ هرذا القرانون، التشريعاا المتعلقة بالطفولة وسن قانون خاص 

ويحتاج الدليل التشريعي العربري إلرت مراجعرة ليتوافرق مر  ا تفاقيرة الدوليرة لحقروق الطفرل ومعرايير 

 . األمم المتحدة لقراء األحداث

وفي المملكة العربية السعودية جارل العمل علت إصدار نياماً خاصاً لحمايرة الطفولرة يجمر  

حمايرة الطفرل ممرا يردل علرت أن  إلرتألنيمة الموجرودة مسربقاً لتجعلهرا فري إطرار موحرده يهردف كل ا

منطلقرة مرن ثوابتهرا اإلسرالمية التري ، المملكة ساعية دوما علت ترسي، الحماية  للمواطن منذ نشؤته 

  .تقوم عليها أساساً منذ أن وحد الملك عبدالعةية رحمه هللا الجةيرة العربية
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 بنيادلطهب انث

 يبدأ ادلسؤونيت انتأديبيت 

تتفررق أغلبيررة التشررريعاا الورررعية مرر  مررا تررراه الشررريعة اإلسررالمية و هرري نيرررة فرري غايررة 

ألنها تراعي مصلحة الطفل و تختلرف صرور العرالج المفتررض لهرا ممرا قرد يةيرد مرن حردة  ،األهمية

سرتغاللهم فري أعمرال وا ،ا نحراف كما هو األمر في النصوص الخاصة للتسول و مكافحرة الردعارة

إ  فري إطرار المبرادئ التري  ،ألن القوانين الورعية   تردعم الحمايرة الجنابيرة للطفرل ،غير مشروعة

و رغرم الجهرود الواسرعة فإنهرا   ترةال الهروة كبيررة  .واألهداف التي تسعت لهرا  أنيمتهرا ،تإمن بها

 .بين هذه التشريعاا وما نتمنت أن يكون عليه الطفل حقيقة

فا مبادئ اتفاقية حقوق الطفل الدولية في تحديرد مسرإولية الصرغار عرن أفعرالهم بورر  واكت

النصوص العامة وبالتؤكيرد علرت رررورة المعاملرة الخاصرة لهرم مر  األخرذ بعرين ا عتبرار مصرالح 

 .الطفل الفرلت دون المبالغة في تطبيق العقوبة عليه والتركية علت التدابير التؤديبية

- :التؤدٌبٌة  لألطفالتحدٌد المسئولٌة 

  -: تختلف المسبولية باختالف المرحلة العمرية علت النحو التالي

 : من الوالدة حتى السابعة - 

وهرري مرحلررة انعرردام اإلدراك، ويسررمت الصررغير فرري هررذه المرحلررة بالصرربي غيررر المميررة فررإذا 

ؤديبياً إ  أنه مسربول مردنياً ارتكب الصغير أية جريمة قبل بلوغه السابعة   يعاقب عليها جنابياً و  ت

عن كل جريمة يرتكبها، فهو مسبول في ماله الخاص عن تعرويض أل رررر يصريب بره غيرره فري 

 .( ) ماله أو نفسه

                                                

جامعررة ، األردن ،  اإلسرالمي الفقرره رروء تعلرر لطحرداث الجنابيررة المسربولية ( ا.د)معابررده علري نرروا محمرد د( ٔ)

 ٓٔ ص، العلوم اإلسالمية 
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إن هرذا المبرردأ يطبررق فرري سررن السررابعة إلررت أن يبلرغ سررن البلررو  سررن الثامنررة عشررر و هررذا فرري 

حلة من عمره جنابيا فال يحد أو يقرتص إذا فال يسؤل الطفل في هذه المر،  1مذهب المالكية و الحنفية

وفري هرذه الحالرة .  سؤل مسإولية تؤديبه في حردود التعةيرةارتكب جريمة حدية يعاقب عليها و إنما يُ 

اتخاذ مجموعرة مرن التردابير التري يراهرا القارري مالبمرة فري تقريرر العقوبرة بحسرب اليرروف  يجب

 .( ) الموروعية والشخصية للحدث

إ  أنه يجب أن يراعرت تطبيرق  .تقويمهمل لكونه جةاء مقرر لططفال  ،ر تؤديباالتعةية يعتبو 

هذه التدابير مصلحة  الطفل في التقويم و اإلصالا بحيرث   يترترب عليهرا أل رررر يلحرق بنفسرية 

ألن القرول بغيرر ذلرك يخرجنرا مرن دابررة التؤديرب إلرت دابررة العقراب و هرو مرا    ،الطفل أو بمستقبله

 .( ) شريعة اإلسالمية بالنسبة لطحداثتجيةه ال

 :فً السابعة حتى البلوغ -

، فررإذا بلررغ 4 وهرري مرحلررة اإلدراك الرررعيف، وحرردد الفقهرراء سررن البلررو  بخمسررة عشررر عامرراً 

و  يسرؤل الصربي فري هرذه المرحلرة العمريرة . الصبي هذا السن اعتبر بالغراً حكمراً ولرو لرم يبلرغ فعرالً 

ية، ويترتب علت اعتبار العقوبة تؤديبية أن   يعتبرر الصربي عابرداً مهمرا جنابياً، ويسؤل مسإولية مدن

  .( ) .تكرر تؤديبه، وأن   يوق  عليه عقوباا التعةير إ  ما يعتبر تؤديباً 

 :مرحلة البلوغ -

ببلوغرره الخامسررة عشرررة مررن عمررره علررت رأل عامررة  : وتبرردأ ببلررو  الصرربي سررن الرشررد أل

وفي هذه المرحلة يكون اإلنسران مسربو ً  ،لثامن عشر عند بعض الفقهاءالفقهاء، والبلو  عند العام ا

                                                

(6/53)اٌّبغٛط,ٚاٌغشخغٟ,(3/293)حاش١ةاٌذعٛلٟ,اٌذعٛلٟ(1)

 التشررريعاا فري مقارنررة لطحداث،دراسرة الجنابيررة والمعاملرة الجانحررة الطفولرة قررانون ، سرليمان محمررودموسرت،  (ٕ)

 9ٔ، 8ٔ الدولي،ص القانون و الوطنية

، القراهرة  ،األحرداث بقرانون مقارنرا اإلسرالمية الشرريعة فري األحداث جرابم، ( م98ٙٔ) الشحاا محمد ،الجندل(ٖ)

 ٕٓٔ ص، دار الفكر 
(

 (5/163),تحفةاٌّحتادفٟششحإٌّٙاد,ا١ٌٙتّٟ,(3/443),وشفاٌمٕاععِٓتٓاإللٕاع,اٌبٙٛتٟ(4

  ٘ص ، م األحداث في الشريعة اإلسالمية جراب، محمد الشحاا ، الجندل ( ٘)
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جنابياً عن جرابمه أياً كان نوعها، فيقام عليه الحد إذا ةنت، أو سرق ويقتص منه إذا قترل أو جررا، 

 .( ) ويعةر بكل أنوا  التعاةير

رعية اإلسرالمية وفي المملكة العربية السعودية من خالل ثوابتها التي تنطلق من القواعرد الشر

تتعامل م  الحدث وفق ما يناسبه من إجراءاا فالحدث في النيام السعودل هرو الرذل   يقرل عمرره 

  .( ) عن سب  سنواا ولم يتم ثمانية عشر عاماً 

برل يعترد بقرول . و  يعتد في ثبوا البلو  من عدمه بالبياناا المثبتة بحفابي النفروس وغيرهرا

حيث أن الحفيية   تكفري وحردها لالعتمراد . حدث مكلفاً رشيداً من عدمهالقاري ببيان ما إذا كان ال

عليهررا للحكررم بموجبهررا ببلررو  الشررخص سررن التكليررف والرشررد   سرريما إذا كرران الواقرر  مررن مشرراهدة 

  .الشخص يخالف ما ذكر بالحفيية

أنرره يجررب علررت الجهرراا المختصررة التجرراوب مرر  القاررري فيمررا يرررى أنرره مررن  وٌةةر  الباحةةث

 .ماا األحكام الشرعية تسهيالً لإلجراءاا الشرعيةمستلة

فالطفررل الررذل يرتكررب جنايررة   يعررد مجرمررا بررل هررو ذو خطررورة إجراميررة تجعلرره معررررا 

لالنحراف ومواجهته   تكون بالعقوبة و إنما التدابير كالتوبي، والتسليم للولي أو ا لتحاق بالتردريب 

 .ا جتماعية أو ورعه تحا ا ختبار القرابيالمهني أو اإليدا  في إحدى مإسساا الرعاية 

أما األطفال الذين تجراوةا هرذه  ،وهذه التدابير إنما تنطبق علت األطفال دون سن الثامنة عشر

فررإن األمررر يقرررت توقيرر  العقوبرراا العاديررة الترري تقرر  علررت البررالغين مرر  تخفيفهررا و جوبررا فرري  ،السررن

كمررا أنهررا عقوبراا تنفررذ فرري أمرراكن  ،المقررررة لهراالجنايراا مررن حيررث نرو  العقوبررة ومررن حيرث المرردة 

خاصررة تختلررف عررن األمرراكن المعرردة للبررالغين والترري تصررلح لعمليررة التؤهيررل و يترروفر فيهررا التعلرريم 

 .كما يقتصر األمر علت توقي  بعض التدابير التهذيبية فقط ،والتربية

                                    

                                                

 .ٕٔص، السابق المرج ( ٔ)

 هـ 9ٖٙٔ/ ٘/ ٕٔ في ٕٗٔ رقم العليا القرابية الهيبة قرار( ٕ)
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 ادلبحث انثبني

 ئيت نهطفىنت لبم وبعد احملبكًتاحلًبيت اجلنب
لرريس فرري الشررريعة اإلسررالمية إجررراءاا خاصررة بمسررابل جنابيررة وأخرررى مدنيررة أو بررإجراءاا 

لررذلك ترررك األمررر لررولي األمررر وفررق مقترررياا الشررريعة اإلسررالمية ، ( ) للكبررار وأخرررى للصررغار

 . ( ) والمصلحة العامة وفق تغير األحكام بحسب الةمان واألحوال

مبادئ الفقه اإلسرالمي   تمنر  مرن تطروير اإلجرراءاا فري الدولرة بمرا يرتالبم مر   و  شك أن

 .(ٖ)ق روابط الشريعة وقواعدها العامةحرارة العصر وحفي كيان األمة ويساير مصالح العباد وف

و  يوجد مجتمٌ  يخلو من ياهرة انحراف األحداث، ولكرن يتفراوا حجرم هرذه اليراهرة مرن  

لف تعامل المجتمعاا م  هذه الياهرة، وإن كانا جميعاً تتفق علرت رررورة مجتم  آلخر، كما يخت

لذا   يختلف األمرر فري المملكرة . عالجها أو تحجيمها وتقليل آثارها علت الفرد والمجتم  بشكل عام

العربية السعودية عن النيام اإلسالمي  بحكم تطبيقها للشريعة اإلسالمية وتنتهجها فري كرل دوابرهرا 

 .تريه المصلحة في بعض المسابل ا جتهادية وفق السياسة الشرعيةم  ما تق

فقد قاما المملكة بإصردار قواعرد الريراض التوجيهيرة لمنر  جنروا األحرداث ومردى مراعاتهرا 

أثنرراء محاكمررة األحررداث فرري المملكررة وهررذه القواعررد مسررتمدة مررن الشررريعة اإلسررالمية ومتوافقررة مرر  

وهذه القواعد نموذجيرة يحترذى ، دة والمواثيق الدولية تجاه األطفال الجهود التي تقوم بها األمم المتح

بها في ور  سياسة وقابية ورعابية إلقامة قراء لطحداث علت أسس حديثة كي تكون قرادرة علرت 

وقرد صرادقا ، مشاكل ا نحراف ليس فقط مرن الناحيرة الجةابيرة برل أيرراً مرن الناحيرة الوقابيرة حل 

لمتحدة فري مإتمرهرا الثرامن لمنر  الجريمرة ومعاملرة المجررمين والمنعقردة فري الجمعية العامة لطمم ا

مبرادئ الريراض " وبذلك أصبحا هرذه الوثيقرة ومبادبهرا معتمردة باسرم ، م 99ٓٔ/  7/8ٕهافانا في 

 .لمن  جنوا األحداث "  التوجيهية 

 
                                                

 ،  7ٗٔ ص ، دار السعادة ، القاهرة ،  ٔط، والتنفيذ والتقاري القراء، ( هـٖٓٗٔ) عبدالرحمن،  القاسم( ٔ)

 .9ٖ ص ، مكتبة األسكندرية  ، الشعبي القراء في اإلسالم حكم ،( هـ9ٖٗٔ)  عبدالمنعم إادف ،  أحمد و

دار الكتررب ، بيرروا ،  ٔط،  العرالمين رب عرن المرروقعين أعرالم، ( هرـٔٔٗٔ) بكرر أبرري برن محمرد ، القربم ابرن( ٕ)

 .ٗٔ ص، العلمية 

 .7ٕٕ ص دار النهرة العربية ، القاهرة ، اإلسالم في القراء، ( ا.د) سالم محمد ،مدكور(ٖ)



 -175- 

 ادلطهب األول

 االتهبواحلًبيت اجلنبئيت عند 

قبررل المحاكمررة تورررح جليرراً اهتمررام الشررريعة اإلسررالمية بهررذا الفتررراا الترري يمررر بهررا الحرردث 

واهتمررام و ة األمررر فرري المملكررة بتطبيرق شررر  هللا حيررث تررنص المررادة األولررت مررن ، العنصرر المهررم 

 اإلسرررالم دينهرررا تامرررة سررريادة ذاا إسرررالمية عربيرررة دولرررة السرررعودية العربيرررة المملكرررة) نيرررام الحكرررم

 العربيرة المملكرة فري الحكرم يسرتمد) السةابعة المةادةو .( سرولهر وسرنة تعرالت هللا كتاب ودستورها

( الدولرة أنيمة وجمي  النيام هذا علت الحاكمان وهما.. رسوله وسنة هللا كتاب من سلطته السعودية

(ٔ). 

 باألحررداث عنررايتهم فرري السررمحاء الشررريعة لتعليمرراا الفعلرري التطبيررق خررالل مررن ذلررك ويترررح

 الطريرق ررلوا وأنهرم،  األمرة ثررواا مرن ثرروة أنهرم باعتبرار لوكهمسر وتقويم وإصالحهم الجانحين

 عنايرة علرت يردل شك بال وهذا الصحيح ا تجاه إلت ويرشدهم بؤيديهم يؤخذ من إلت بحاجة وأصبحوا

 يعررف   جنايرة اقتررف وربمرا،  صرغر مرن نشرؤ الرذل العنصرر بهرذا واهتمامهرا اإلسرالمية الشريعة

 خررالل الحقرروق هررذه أكرردا واإلداريررة والقرررابية، الجةابيررة، األنيمررة أن كمررا عنهررا يعلررم و  حكمهررا

 وحرالتهم لعمررهم، وفقراً  معهرم والتعامرل األحرداث، أنيمرة فري اليوميرة الحيراة فري العمليرة التطبيقاا

 عنرد المجتمر  فبراا لجمير  بالتسراول برل تمييرة دون الجررابم ارتكرابهم عنرد ويرروفهم، ا جتماعيرة

 أخرذ مر  لطنيمرة وفقراً  يرإدب النيرام يخرالف لمرا المرتكرب فالطفرل العقوبراا،و والواجبراا، الحقوق

 أو لجنسريته النيرر دون الرررر، وقردر المخالفرة، فيه ارتكب الذل والمكان وورعه لعمره ا عتبار

 .الطفل لحقوق الدولية.ا تفاقية من الثانية المادة في جاء ما م  متفقاً  هذا ويؤتي أصله،

 مرر  التعامررل لنيررام التؤمررل فرري جليرراً  ذلررك يترررح خاصررة، عنايررة األحررداث المملكررة أولررا وقررد

/ م رقرم الملكري بالمرسروم الصرادر الجةابيرة اإلجرراءاا ونيرام كافة، الدولة مإسساا في األحداث

 المسررإولية وفررق السررعودية العربيررة المملكررة فرري األحررداث مرر  يتعامررل هررـٕٕٗٔ/8/7ٕ وتراري، 9ٖ

                                                

 . هـٕٔٗٔ/7ٕ وتاري، 9ٓ/ أ رقم الملكي بالمرسوم الصادر السعودية العربية المملكة في الحكم نيام( ٔ)
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 .اإلسالمية عةالشري في لطحداث الجنابية

 الفررلت األطفرال مصرالح السرعودية العربيرة بالمملكرة المطبقرة األحرداث قروانين راعرا وقرد

 العرردل، أسراس علرت تقروم مختصرين قرراة بإشرراف خاصرة محراكم لمحراكمتهم وخصصرا بتميرة،

 هررـ9ٖ٘ٔ عررام فرري الصررادر األحررداث بقررراء الخرراص النيررام حسررب بالكامررل الحقرروق ورررمان

 محرراكم عرن بعيررداً  الطفرل مشرراعر لمراعراة الررامن ا جتمرراعي المنراخ هيبررةت حيرث مرن( م97٘ٔ)

 كرل اتخراذ وبعرد ا جتماعيرة، لحالتره الشراملة الدراسرة بعرد محاكمتره فري البرا لسرعة إرافة الكبار

  .الممكنة اإلصالحية التدابير

  هررـ89ٖٔ عررام الصررادر النيررام حسررب إعالنهررا يجرروة   سرررية المحاكمررة تكررون أن وبشرررط

 وأن ا جتماعيرة، المالحيرة دور فري إيرداعهم دون األحرداث محراكم فري الفصرل فري النيام ورّغب

 لمتابعتره أمرره لرولي تسرليمه م  والةجر التوبي، أو واإلرشاد، والتوجيه، النصح في الحلول تقتصر

 منره،وحث الفعرل تكررر مهما الحدث علت سوابق أل تسجيل عدم النيام كفل كما استقامته، وتحقيق

 ورررورة ممكنرة، مردة أقصرر إلرت القصروى الرررورة عنرد عليره برالتحفي الحكرم فتررة تقليرل علرت

 إيجراد ذلرك فري بمرا لره الرفاهية من جو إيجاد  عليه، التحفي فترة خالل حرية بكل التعليم من تمكنه

 بةيارترره، والسررماا والمجررالا، الصررحف وترروفير ومكتبررة وإذاعررة تلفةيررون مررن التسررلية وسررابل

  الثقافية، والمسابقاا الرحالا ببعض للقيام له الفرصة وإتاحة الريارية، األلعاب لةومةاو

 العديرد أوجردا واختبراره، بطوعه المهنية الحرف بعض وتعلم الهواياا، مةاولة مجال وفتح

 ذاتري بشركل القررار واتخراذ الرنفس علرت ا عتمراد علرت الحدث بتعويد الكفيلة واألنشطة البرام  من

 مرا كرل تروفير إلرت إررافة برالنف ، عليره يعرود بمرا فراغره وقرا استثمار له وفرا كما ل،تدخ ودون

 مختصرون ذلرك علرت ويشررف وسرالمته، صرحته علرت والمحافية وحمايته، السليمة، تغذيته يخص

 آرابهرم وسرما  آخرر إلرت حرين مرن األحرداث بةيرارة المختصرين مرن مجموعرة ويقروم اجتمراعيون،

 معهم التحقيق عند األحداث علت رغوط أل ممارسة النيم ومنعا م،ومقترحاته نيرهم ووجهاا

 أمررامهم، المدنيرة المالبرس بلربس مشراعرهم علرت والمحافيرة تخرويفهم وعردم أقروالهم، سرما  وعنرد
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 إنسررانية، بكررل ومعرراملتهم المدنيررة بالسررياراا تررنقالتهم تكررون وأن معهررم بتاترراً  القيررود اسررتخدام وعرردم

 للحيراة وعرودتهم لهرم المطلروب اإلصالا يحقق بما قراياهم في للنير مختصون قراة لهم واختير

 مرن القارري لتمكرين العقراب عرن العفرو فري التشرجي  أسلوب النيم وراعا احترام، بكل أسرهم م 

 تحسرن أو الكرريم للقررآن حفيره منهرا كثيررة، حرا ا فري المالحيرة دار فري الطفل بقاء مدة تقصير

 مرن وا سرتفادة المردة توافرق حالرة فري الدراسرية ا متحانراا ررورح من تمكينه راعا كما سلوكه،

 أن كمرا أسررته، مر  العيد قراء من يتمكن بحيث فطر عيد كل قبل يصدر الذل العام الملكي العفو

 يسررمت مررا) تعةيررراً  أو حررداً  أو قصاصرراً  بالقتررل تحكررم   المملكررة تطبقهررا الترري اإلسررالمية الشررريعة

مرن نيرام اإلجرراءاا الجةابيرة  ٖٔحيرث نصرا المرادة  والبلرو ، سن دون هم لمن مطلقاً ( باإلعدام

،  (يرتم التحقيرق مر  األحرداث والفتيراا ومحراكمتهم وفقراً لطنيمرة واللروابح المنيمرة لرذلك)علت أنه 

وجرراءا الالبحررة التفسرريرية لهررذه المررادة بعررد دراسررة اختصاصرراا محاكمررة األحررداث وتحديررد سررن 

الترري  ا تهرامنبره الشررعية والنفسررية والنياميرة برؤن يكتفررت بقرراراا األحرداث شررعاً مرن جميرر  جوا

و  يجرروة توقيررف . (ٔ)تقرروم مقررام  بحررة الرردعوى العامررة وأ  يلررةم منرره حرررور المرردعي العررام

األحداث دون سن الخامسرة عشررة إ  فري الجررابم الكبيررة الموجبرة للتوقيرف، وبرؤمر مرن المحقرق، 

 . (ٕ) ، و  يجوة توقيف َمْن هم دون سن الحادية عشرة مطلقاً ومصادقة ربيس الدابرة علت ذلك

 :ومن إجراءات الحماٌة للطفل عند االتهام

- :منع استخدام القٌود مع األحداث -1

إ  إذا كانرا حالتره شراذة وخطيررة )يحير استخدام القيرود الحديديرة ووررعها فري يرد الحردث 

 .بولية المحقرق الشخصرية وبرؤمر كترابيعلرت أن يكرون ذلرك تحرا مسر (ٖ) (وخاف المحقق مرن هربره

                                                

 . هـ9ٖٗٔ/ٗ/7 وتاري،( ٖٓٔ) رقم العدل وةير قرار( ٔ)

مكتبة الملرك ، الرياض ،  ٕط،  إيراحاا علت نيام اإلجراءاا الجنابية ، ( هـ7ٕٗٔ) الموجان، إبراهيم حسن(ٕ)

 ٘ٔص ، فهد 

/ ٔٔ/ 8فررري  8ٕٖٗ/ سٙٔهرررـ، وكرررذلك التعمررريم رقرررم  ٔٓٗٔ/ ٙ/ ٙفررري  9ٕ٘ٔٔ/ ٙٔتعمررريم الررروةارة رقرررم ( ٖ)

هرـ،  ٗٓٗٔ/ ٔ/ 7فري  ٘ٔ/ س8ٔهـ، وكذلك خطاب صاحب السمو الملكي نابرب وةيرر الداخليرة رقرم  ٓٓٗٔ

 هـ ٓٔٗٔ/ 8/ ٕٕفي  7ٔٓٙٙوكذلك تعميم صاحب السمو الملكي وةير الداخلية بالنيابة رقم 
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ويجب أيراً عدم اتخراذ أل إجرراء أو سرلوك أو تروبي، مرن شرؤنه جررا شرعور أو كرامرة الحردث أو 

 . تخويفه

 -:ٌجا أن ٌتم التحقٌق مع الحدث داخل دار المالحظة أثناء محاكمته -ٕ

ة فرري دور فرري جميرر  األحرروال يسررلم الحرردث فررور إلقرراء القرربض عليرره إلررت السررلطاا المختصرر

. المالحية ا جتماعية وتجرل الجهة المختصة التحقيق معره داخرل الردار بحررور المختصرين فيهرا

وإذا تطلبا مصلحة التحقيق استكماله م  الحدث فعلرت المحقرق ا نتقرال إلرت مبنرت الردار وا تصرال 

مر  الحردث  بمكتب الخدمة ا جتماعية  ستدعاء المطلوب التحقيق معه ويراعت أن يجررى التحقيرق

ويتم التحقيق م  الحردث أيرراً بردار المالحيرة ا جتماعيرة .بحرور األخصابي ا جتماعي والنفسي

وداخلها ويستثنت من ذلك حالة محاكمة األحداث في جرابم الخطف والسرطو التري تنيرهرا المحراكم 

 . (ٔ)القراءالشرعية وكذلك قرايا القتل والرجم والقط  وغيرها من القرايا التي يحددها نيام 

- :ٌجا أن ٌحضر التحقٌق محقق الدار أو أحد األخصائٌٌن  -ٖ

في جمي  األحوال يجرى التحقيق م  الحدث داخل الدار ويحررره محقرق الردار أو مرن ينيبره 

مدير الدار لذلك علت أن يجرى التحقيرق فري يرل جرو يشرعر مرن خاللره الحردث بالطمؤنينرة والراحرة 

 .ان يجرى التحقيق م  الحدث بحرور األخصابي ا جتماعي والنفسيويفرل الباحث .  (ٕ)النفسية

 . ٌجا عرض أمر الحدث على قاضً األحداث فوراً   -ٗ

عنةد خةةروج الحةدث مةةن الةةدار لمصةلحة التحقٌةةق فٌجةا أن ٌصةةاحبه لجنةةة مكونةة مةةن منةةدوا  -٘

- :الشرطة ومندوا الدار

الجررابم علرت الطبيعرة أو غيرر عند وجود ررورة  نتقال الحدث لإلرشاد عن أمراكن وقرو  

ذلك مرن اإلجرراءاا التري تسرتدعي خرروج الحردث مرن الردار لمصرلحة التحقيرق فيجرب أن يصراحب 

                                                

 . المرج  السابق( ٔ)

هررـ، وكررذلك تعمرريم صرراحب السررمو الملكرري وةيررر  9ٖٙٔ/ ٘/ ٕٔفرري  ٕٗٔقرررار الهيبررة القرررابية العليررا رقررم ( ٕ)

 ٗٓٗٔ/ ٔٔ/ ٕٗفي  78ٔٗ/ سٙٔالداخلية رقم 
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 . ( )الحدث لجنة مكونة من مندوب الشرطة بالةى المدني واألخصابي ا جتماعي بالدار

حيرث  ،ا تهراموهذا ما سعا إليه األسرة الدولية ممثلة باألمم المتحدة في حماية الطفرل عنرد  

شرررعا مجموعررة مررن القواعررد والمبررادئ وا تفاقيررراا الترري تعنررت بحمايررة ورعايررة فبررة األحرررداث 

، وقواعرد األمرم المتحردة النموذجيرة الردنيا إلدارة 989ٔأهمها اتفاقية حقروق الطفرل لسرنة  ،الجانحين

تحردة الخاصرة ، وقواعرد األمرم الم98٘ٔلسرنة ( قواعد بكين)شإون قراء األحداث والمعروفة باسم

، ومبرادئ األمرم 99ٓٔلسرنة ( قواعد هافانرا)بحماية األحداث المجردين من حريتهم والمعروفة باسم

، هرررذا 99ٓٔلسررنة ( مبررادئ الريررراض)المتحرردة التوجيهيررة لمنررر  جنرروا األحررداث والمعروفرررة باسررم

هرا، حمايرة باإلرافة إلت العديد من القواعد وا تفاقياا الدولية التي وفرا في بعض نصروص مواد

لقررد جرراءا هررذه القواعررد والمبررادئ وا تفاقيرراا نتيجررة . لرربعض حقرروق األحررداث كمررا سررنرى  حقرراً 

تجررارب األمررم والشررعوب والرردول المختلفررة، لررذلك فهرري تصررلح ألن تكررون نقطررة ا نطررالق لتطبيررق 

اإلصالحاا فيما يخص قراء األحرداث فري مختلرف الردول، حيرث وفررا هرذه المبرادئ وا تفاقيراا 

، تحدد األساس الذل يمكن أن تبنت عليه أطر عامة لسياسراا جديردة ةطوطاً عريرة وقواعد عامخ

قابلة للتطوير، وقد هدفا هذه القواعد وا تفاقياا إلت الحرد مرن معرد ا جنروا األحرداث، وررمان 

وحقوق جمي  األحداث الذين يدخلون فري نرةا  مر  القرانون، والقرراء عرل اليرروف  هيةحماية رفا

ي تررإثر سررلبياً علررت النمررو السررليم للطفررل، وذلررك كلرره مررن أجررل تحقيررق عمليررة معالجررة وإصررالا الترر

وقررد جرراءا هررذه المعررايير وا تفاقيرراا الدوليررة، . األحررداث ودمجهررم مررن جديررد بررداخل مجتمعرراتهم

  :بمجموعة من القواعد الخاصة بإدارة شإون قراء األحداث، ويمكن إجمال هذه القواعد بما يلي

 :التمٌٌز بٌن األحداث عدم -ٔ 

فالبد أن يكون تطبيق القواعد القانونية علت األحرداث بصرورة حياديرة وبردون تمييرة مرن أل  

 ،(قواعرد بكرين) نو ، وألل سبب كان، وهرذا مرا شرددا عليره قواعرد األمرم المتحردة المعروفرة باسرم

                                                

الموجهررة  هررـٖٓٗٔ/ٖ/7ٔوترراري،  7ٕٖٙٙ/ٕ/٘/ٔبرقيررة صرراحب السررمو الملكرري نابررب وةيررر الداخليررة رقررم ( ٔ)

 .يبة التحقيق وا دعاء العاملمعالي ربيس ه
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س أو اللغرة أو الردين أو بعدم جواة التميية ألل سبب، مثل التمييرة بسربب العنصرر أو اللرون أو الجرن

الرررأل السياسرري وغيررر سياسرري أو المنشررؤ القررومي أو ا جتمرراعي أو الثررروة أو المولررد أو أل وررر  

، حيرث أوجبرا علرت (ٔ)في المادة الثانية فقرة 989ٔآخر، وهو ما أكدته اتفاقية حقوق الطفل لسنة 

كل طفل يخرر  لو يتهرا دون الدول األطراف احترام ورمان الحقوق المورحة في هذه ا تفاقية ل

أل نو  من أنوا  التميية،كما أوجبا هذه المرادة فري الفقررة الثانيرة منهرا، علرت الردول األطرراف أن 

 . تتخذ جمي  التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جمي  أشكال التميية أو العقاب

 :إبالغ صوي الحدث فور إلقاء القبض علٌه  -ٕ

والرردل الحرردث أو الوصرري عليرره فررور إلقرراء القرربض عليرره، وإذا تعررذر  مررن الررررورل إبررال  

اإلبررال  الفررورل لسرربب أو آلخررر، وجررب إبررال  الوالرردين أو الوصرري عليرره فرري غرررون اقصررر فترررة 

فري ( قواعرد بكرين)ةمنية ممكنرة بعرد إلقراء القربض عليرة، وهرذا مرا أكردا عليره قواعرد األمرم المتحردة

، (9ٕ)أكدته القواعد الدنيا النموذجية لمعاملرة السرجناء فري القاعردة ، وكذلك(ٔ)القاعدة العاشرة فقرة

وبتقررديرل فرران عمليررة اإلبررال  مهمررة وررررورية، ألن عمليررة إلقرراء القرربض تعتبررر مرحلررة حاسررمة 

بالنسرربة للحرردث، لمررا لهررا مررن انعكاسرراا سررلبية عليرره مررن شررعوره بررالخوف والررريا  ورغبترره فرري 

نعكاسراا التري تحتراج إلرت وعراء يحتويهرا، وهرذا الوعراء يتمثرل التخلص من الحياة، وغيرهرا مرن ا 

 .بالوالدين أو الوصي، هذا باإلرافة إلت ررورة طمؤنة األهل بمكان وجود ابنهم الحدث

 :كفالة الضمانات اإلجرائٌة األساسٌة -ٖ

يجررب أن تكفررل للحرردث رررماناا إجرابيررة أساسررية فرري جميرر  مراحررل القررراء الترري يمررر بهررا  

، والحرق فري إدانترهل افتراض البراءة، وفقاً للمبدأ الشرعي بان المتهم بررلء حترت تثبرا الحدث، مث

اإلبرررال  برررالتهم الموجهررررة، والحرررق فررري التررررةام الصرررما، والحرررق فرررري الحصرررول علرررت مسرررراعدة 

و الحرق  ،محامي،والحق في التمثيل القانوني، والحق في حرور أحد الوالردين أو الوصري للمحكمرة

واستجوابهم، والحرق فري عردم المسراءلة عرن فعرل مرر عليرة التقرادم، والحرق فري في مواجهة الشهود 

عدم تجريم النفس وعدم اإلكراه علرت اإلد ء بمعلومراا، والحرق فري ا سرتبناف أمرام سرلطة أعلرت، 
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وهرو مرا شرددا عليرة ( ،بٕ)فقررة( ٓٗ)فري المرادة 989ٔوهذا ما أكدته اتفاقية حقوق الطفرل لسرنة 

 (.ٔ)فقرة ( ٓٗ)في القاعدة السابعة، والقاعدة ( قواعد بكين)قواعد األمم المتحدة

 :عدم جواز التعصٌا والعقاا -ٗ 

  :فقرة أ، بتقرير مبدأين مهمين 7ٖفي المادة  989ٔلقد جاءا اتفاقية حقوق الطفل لسنة  

 .عدم جواة تعذيب األحداث ألل سبب كان :األول

 .الحياة علت األحداثعدم فرض عقوبة اإلعدام أو السجن مدى  :الثانً 

أ  يعرررض أل طفررل للتعررذيب أو لغيررره مررن رررروب المعاملررة أو " فنصررا هررذه المررادة علررت 

إنسانية أو المهينة، و  تفررض عقوبرة اإلعردام أو السرجن مردى الحيراة بسربب  العقوبة القاسية أو الال

". إلفرراج عرنهمجرابم يرتكبها أشخاص تقرل أعمرارهم عرن ثمانيرة عشررة سرنة دون وجرود إمكانيرة ا

ويترح من هذا النص انه قام من الناحية العملية، بور  قيود شديدة علت سجن األحداث تحا سن 

سررنة الررذين يرتكبررون مخالفرراا، كمررا حرررم هررذا الررنص عرردداً مررن األفعررال ومنرر  اللجرروء إليهررا  8ٔ

رد فعرل  وباإلرافة إلت ما ذكرر يجرب أن يكرون. كعقوباا مثل الحبس ا نفرادل والررب وغيرها

السلطة المختصة متناسباً لريس فقرط مر  يرروف المجررم وخطورتره، برل كرذلك مر  يرروف الحردث 

قواعررد )وحاجاتره، وأ  توقر  علرت األحرداث عقوبراا جسردية، وهرذا مرا أكدتره قواعرد األمرم المتحردة 

 .منها ٖ،ٕ،ٔفقرة  7ٔفي القاعدة ( بكين

 :الحرمان من الحرٌة -٘

حداث مرن حرريتهم، برالحبس أو ا حتجراة أو ا عتقرال، إ  وفقراً األصل أن   يتم حرمان األ 

للقررانون وكملجررؤ أخيررر وألقصررر فترررة ةمنيررة ممكنررة، وبمعنررت آخررر إن هررذه اإلجررراءاا المتمثلررة 

بحرمران األحررداث مرن حررريتهم، مرا هرري ا  إجرراءاا اسررتثنابية و  يبررر اللجرروء إليهرا إذا مررا ترروفر 

، وقررد عالجررا هررذه (ب)فقرررة ( 7ٖ)فاقيررة حقرروق الطفررل فرري المررادة برديل عنهررا، وهررذا مررا ورررحته ات

، يروف وشروط اعتقال األحداث ورماناا حقوقهم مرن حيرث تلقريهم معاملره (ج)المادة في فقرتها
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إررافًة إلرت ذلرك فقرد تررمنا هرذه الفقررة حرق . حسنة، وإيجاد نيام يحرم عقراب األطفرال المعتقلرين

البرالغين، وحقهرم فري مراسررلة ذويهرم وتلقري ةيراراتهم، وتتطررابق األحرداث المعتقلرين با نفصرال عررن 

مر  مرا  ،هذه اإلجراءاا والحقوق التي ينبغي أن يتمت  بها األحرداث والتري جراءا بهرا هرذه ا تفاقيرة

، حيث شددا علت (٘،ٗ،ٖ،ٕ،ٔ)فقراا( ٖٔ)في القاعدة(قواعد بكين)جاء في قواعد األمم المتحدة

ة إ  كمررالذ أخيررر وألقصررر فترررة ةمنيررة، خوفرراً مررن خطررر العرردوى أن   يسررتخدم إجررراء ا حتجررا

وأن يسررتعاض عررن  ،اإلجراميررة الترري قررد يتعرررض لهررا األحررداث أثنرراء احتجرراةهم رهررن المحاكمررة

ا حتجاة حيثما أمكن ذلك، بإجراءاا بديلة مثل المراقبة عن كثرب أو الرعايرة المركرةة أو اإللحراق 

تربية، وترمنا هذه القاعردة مجموعرة مرن الحقروق كتلرك التري بؤسرة أو بإحدى مإسساا أو دور ال

وهرو مرا  ،جاءا بهرا اتفاقيرة حقروق الطفرل، والتري تكفلهرا القواعرد الردنيا النموذجيرة لمعاملرة السرجناء

قواعرد )أكدته قواعرد األمرم المتحردة بشران حمايرة األحرداث المجرردين مرن حرريتهم والمعروفرة باسرم 

منهررا، والترري ركررةا علررت ررررورة معاملررة األحررداث المقبرروض ( 8ٔ)و ( 7ٔ)فرري القاعرردة ( هافانررا

 .عليهم أو الذين ينتيرون المحاكمة علت أنهم أبرياء

 :حماٌة خصوصٌات الحدث -ٙ

يجب توفير حق الحردث فري حمايرة خصوصرياته فري جمير  مراحرل الردعوى التري يمرر بهرا،  

صرمون بهرا، وهرذا مرا توصرلا فصغار السن يشعرون بحساسية مفرطة إةاء األوصراف التري قرد يو

من أن هناك آثاراً ررارة قرد ترنجم عرن وصرف الصرغار برؤنهم جرانحون أو  ،إليه بحوث علم اإلجرام

مجرمون، وآثاراً رارة قد تنت  عن نشر المعلوماا بشؤن القررية فري وسرابل اإلعرالم، مرن تشرويه 

، وهذا كله   يساعد علرت (هخصوصاً إذا كان   يةال متهماً أو لم يصدر الحكم علي)لسمعة الحدث 

تحقيق هدف إصالا الحدث ومعالجته، بل قد يةيد من تعقيد إجرامه، ولذلك حرصا اتفاقية حقروق 

علررت تررؤمين احترررام حيرراة الحرردث الخاصررة أثنرراء ( 7ب،)ٕفقرررة ( ٓٗ)فرري المررادة 989ٔالطفررل لسررنة

( ٔ)الفقررة( 8)فري القاعردة( قواعرد بكرين)جمي  مراحل الدعوى، وهو ما أكدته قواعد األمرم المتحردة

من احترام حق الحدث في حماية خصوصياته وعردم نشرر أل معلومراا يمكرن أن ترإدل إلرت ( ٕ)و
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برران تحفرري سررجالا المجرررمين ( ٔ)فقرررة(ٕٔ)التعرررف علررت هويررة المجرررم الحرردث، وفرري القاعرردة 

معنيرين األحداث في سرية تامة وعردم إطرال  الغيرر عليهرا، وأن تكرون مقصرورة علرت األشرخاص ال

 . بصفة مباشرة أو األشخاص المخولين باإلطال  عليها حسب األصول

 :فصل قضاء األحداث عن القضاء العادي -3

 بد من إيجاد نيام منفصل كلياً لطحرداث بسربب خصوصرية وررعهم وصرغر سرنهم، وذلرك  

حراكم من خالل إنشاء جهاة قرابي مستحدث من حيث اإلجرراءاا، وهرذا األمرر ينرت  عنره إنشراء م

خاصررة باألحررداث وهيبرراا ولجرران متخصصررة للنيررر فرري قررراياهم، وهررذا يعطرري قرردراً أعلررت مررن 

المرونررة وا نفترراا فرري معالجررة قرررايا األحررداث، وهررو مررا أوصررا برره اتفاقيررة حقرروق الطفررل فرري 

مررن إقامررة قرروانين وإجررراءاا وسررلطاا ومإسسرراا منطبقررة خصيصرراً علررت  ،(ٖ)فقرررة( ٓٗ)المررادة

 . ت أنهم انتهكوا قانون العقوباا أو يتهمون بذلك أو يثبا عليهم ذلكاألطفال الذين يدع

  :الفصل فً الدعو  بدون تؤخٌر -8

أن اإلسرا  في تسيير اإلجرراءاا الرسرمية فري قررايا األحرداث مرن األمرور الجوهريرة التري 

مر  يجب مراعاتها، فال بد من تجنب التؤخير غير الررورل، لما في ذلك من خطر علت الحردث، ف

مرور الوقا يصربح مرن الصرعب علرت الحردث أن يرربط مرن الناحيرة العقليرة والنفسرية برين اإلجرراء 

والقرار الذل تنتهي إليه المحكمرة وبرين الجريمرة، ممرا يرإثر سرلبياً فري عمليرة المعالجرة واإلصرالا، 

م علرت رررورة قيرا( ٖب،)ٕفقررة( ٓٗ)فري المرادة 989ٔلذلك فقد ركةا اتفاقية حقوق الطفل لسنة

سررلطة أو هيبررة قرررابية مختصررة ومسررتقلة ونةيهررة بالفصررل فرري دعررواه دون تررؤخير، وهررو مررا أكدترره 

 (.ٕٓ)في القاعدة( قواعد بكين)قواعد األمم المتحدة

 :التحوٌل إلى خارج النظام القضائً -9

من الممكن والمحبذ اللجوء إلت طرق بديلة لحل النةاعاا التي يكرون األحرداث طرفراً فيهرا،  

تم تجنيب الحدث المثول أمام المحاكم وخصوصاً في تلك الجرابم ذاا الطاب  غير الخطيرر، بحيث ي

والتي من الممكن معالجتها بشكل مناسب وبّناء من خرالل األسررة أو المدرسرة أو مإسسراا الرقابرة 
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ية فهرذه الطررق البديلرة تعتبرر الحرل األمثرل ألنهرا تحرول دون اآلثرار السرلب. ا جتماعية الغيرر رسرمية

، ولكررن بشرررط وجرروب (مثررل وصررمة اإلدانررة والحكررم بالعقوبررة)الترري تنررت  عررن إجررراءاا المحاكمررة 

،  احتررام حقروق اإلنسرران والررماناا القانونيرة احترامرراً كرامالً فرري حرال اللجروء إلررت الطررق البديلررة 

مررم ، ومررا أكدترره قواعررد األ(ٖ-ب)فقرررة ٓٗوهررذا مررا أشررارا إليرره اتفاقيررة حقرروق الطفررل فرري المررادة 

التري اشرترطا أن يخرر  قررار تحويرل ( ٗ،ٖ،ٕ،ٔ)فقرراا( ٔٔ)فري القاعردة( قواعد بكرين)المتحدة

القرررية لمراجعررة سررلطة مختصررة، بنرراًء علررت تقررديم طلررب، والترري خولررا الشرررطة أو النيابررة العامررة 

والهيباا األخرى التي تعال  قرايا األحداث، سلطة الفصل في هرذه القررايا، حسرب تقرديرها، وفقراً 

 (. قواعد بكين)لمعايير األنيمة القانونية ووفقاً للمبادئ التي جاءا بها قواعد األمم المتحدة

 :التخصص داخل الشرطة -ٓٔ

مررن المعررروف أن الشرررطة هرري الجهررة األولررت الترري تتعامررل مرر  األحررداث، فمررن خاللهررا يررتم  

نتهاك حقروق األحرداث، ا تصال األولي بالحدث، وهي المرحلة األهم والمرشحة أكثر من غيرها  

مما قد يترك آثاراً سلبية علت الحدث، تإدل إلت عدم تحقيق الهدف األساسي وهو معالجة األحرداث 

وإصالحهم، لذلك فمن الررورل القيام بإنشاء إدارة ووحداا متخصصرة برداخل الشررطة لمعالجرة 

اد الشررطة العراملين بهرذه ومتابعة قرايا األحداث والتعامل معهم، وهذا األمرر يتطلرب أن يتلقرت أفرر

بهدف محاولرة ،اإلدارة، تعليماً وتدريباً خاصين،لكي يتسنت لهم متابعة أداء مهامهم علت أفرل وجه

من  جرابم األحداث والحد منهرا ومكافحتهرا ومعاملرة المجررمين األحرداث بمرا يرتالءم مر  إصرالحهم 

 (. ٕٔ)قاعدةفي ال( قواعد بكين)وهذا ما تطرقا إليه قواعد األمم المتحدة

 :األحكام والمإسسات اإلصالحٌة -ٔٔ

يجب علت المحراكم أن تؤخرذ با عتبرار عنرد إصردارها للحكرم، رفاهيرة ومصرلحة الحردث بمرا  

يتناسب م  الجرم المقترف، وعدم اللجروء إلرت الحربس فري المإسسراا اإلصرالحية فري حالرة وجرود 

فيجررب رررمان أن تررتم  ،سررة إصررالاوإذا كرران   بررد مررن إرسررال الحرردث إلررت مإس،بررديل عررن الحرربس

العناية بالحدث وتدريبه واإلشراف عليه وتعليمه، وأن تكون ذاا طاب  إصالحي وتهرذيبي، وليسرا 



 -185- 

أرررية جيردة لطسرس ( ٗ)فقرره( ٓٗ)وقد وفرا اتفاقيرة حقروق الطفرل فري المرادة، ذاا طاب  سجن 

تيبراا مختلفرة مثرل أوامرر تتراا تر" الواجب إتباعها عند الحكم علت األحداث، حيرث نصرا علرت أن

الرعاية واإلرشاد واألشراف والمشورة، وا ختبار، والحرانة، وبرام  التعليم، والتدريب المهنري، 

وغيرها من بدابل الرعاية المإسسية، لرمان معاملة األطفرال بطريقرة تالبرم رفراهتهم وتتناسرب مر  

فرري ( قواعررد بكررين)لمتحرردةوهررو مررا أكرردا عليرره قواعررد األمررم ا".يررروفهم وجرررمهم علررت السررواء

مررن ررررورة أن يكررون إيرردا  الحرردث فرري مإسسررة إصررالحية تصرررفاً يلجررؤ إليرره كمررالذ ( 9ٔ)القاعرردة

أخير وألقصر فترة ةمنية تقرري بهرا الرررورة، فهرذه القاعردة تفررل العرالج الغيرر مإسسري علرت 

قد تسفر عرن إيردا   اإليدا  في المإسساا اإلصالحية، وذلك بهدف التخفيف من اآلثار السلبية التي

الحدث في المإسساا اإلصرالحية، مرن الشرعور بفقردان الحريرة، وا نفصرال عرن البيبرة ا جتماعيرة 

المؤلوفرة التري تكرون اشرد حردًة علرت األحرداث منهررا علرت البرالغين بحكرم مرحلرة نمروهم المبكرر، وقررد 

عورراً عرن إيردا  األحرداث  التدابير التي يمكن أن تلجؤ إليها المحكمة( ٔ)فقرة( 8ٔ)عالجا القاعدة

فرري المإسسرراا اإلصررالحية، مثررل األمررر بالرعايررة والتوجيرره واإلشررراف، والوررر  تحررا المراقبررة، 

واألمر بالخدمة في المجتم  المحلي، وفررض عقوبراا ماليرة والتعرويض ورد الحقروق وغيرهرا مرن 

 .التدابير التي قد تجدها المحكمة مناسبة

  :مصلحة الحدث الفضلى -ٕٔ 

األسرراس فرري جميرر  اإلجررراءاا الترري تتخررذ بحررق األحررداث، هررو مراعرراة مصررالح الحرردث إن 

فرري جميرر  " نررهأعلررت ( ٔ)فقرررة( ٖ)الطفررل فرري المررادةالفرررلت، وهررذا مررا نصررا عليرره اتفاقيررة حقرروق 

اإلجررراءاا الترري تتعلررق فرري األطفررال، سررواء قامررا بهررا مإسسرراا الرعايررة ا جتماعيررة العامررة أو 

السررلطاا اإلداريررة أو الهيبرراا التشررريعية، يررولت ا عتبررار األول لمصررالح  الخاصررة، أو المحرراكم أو

تكفرل الردول األعرراء أن تتقيرد " من نفس المرادة فقرد نصرا علرت أن( ٖ)، أما الفقرة"الطفل الفرلت

المإسسرراا واإلداراا والمرافررق المسرربولة عررن رعايررة أو حمايررة األطفررال بالمعررايير الترري ورررعتها 

و  سيما في مجالي السالمة والصحة وفي عردد مويفيهرا وصرالحيتهم للعمرل، السلطاا المختصة، 
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بالمعرايير التري وررعتها السرلطاا " فحديث هذه الفقرة عن التقيد". وكذلك من ناحية كفاءة األشراف

يعنرري بالررررورة ا لتررةام بوررر  خطررط عمررل وتنفيررذها ومراقبررة ذلررك للتؤكررد مررن قيررام " المختصررة

باألحررداث برردورها فرري ترروفير المنرراخ والوسررابل المناسرربة لتؤهيررل األحررداث  المإسسرراا ذاا العالقررة

 .وإصالحهم، كي يستطيعوا ا ندماج في مجتمعاتهم

 :حق مشاركة الحدث فً إجراءات محاكمته والتعبٌر عن وجهة نظره -ٖٔ 

فيجب أن تتم إجراءاا المحاكمة في جرو مرن الرتفهم يتريح للحردث أن يشرارك فيهرا وأن يعبرر  

تترراا " برران( ٕ)فقرررة( ٕٔ)نفسرره بحريررة، وهررذا مررا نصرا عليرره اتفاقيررة حقرروق الطفررل فري المررادة عرن

للطفررل بوجرره خرراص، فرصررة ا سررتما  إليرره فرري أل إجررراءاا قرررابية وإداريررة تمررس الطفررل، إمررا 

". مباشرًة أو من خالل ممثل أو هيبة مالبمرة، بطريقرة تتفرق مر  القواعرد اإلجرابيرة للقرانون الروطني

 (. ٕ)فقرة( ٗٔ)في القاعدة( قواعد بكين)ا ترمنته قواعد األمم المتحدة وهذا م

أن هذه القواعد والحقوق التي تحدثا عنها، تمثل الحد األدنت الذل يجب أن يتوفر في جمير  

مراحل إجراءاا إدارة شإون قراء األحداث، وهي قواعد نصا عليها العديد من المعايير الدوليرة 

 .م 989ٔالطفل لسنة وخاصًة اتفاقية حقوق 
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 ادلطهب انثبني

 احلًبيت عند احملبكًت وانتنفيذ

ارتكةا مبادئ رعاية األحداث الجانحين قرابياً بالمملكة علت عدد من المفراهيم والنيريراا 

المستمدة من الشريعة اإلسالمية، منها النير إلرت الحردث الجرانح علرت أنره مرريض يجرب عالجره   

بحسن الخلق والسلوك القويم أن يرتعلم ويمرارس أيرراً وذلرك مرن خرالل  مجرماً يتحتم عقابه، فحرل

ونررص تعمررريم رباسرررة القرررراة إلررت محررراكم المملكرررة العربيرررة  .التهررذيب والتعلررريم والتقرررويم والتوجيررره

  :(ٔ)السعودية  علت المبادئ ا جتماعية والتقويمية والوقابية والعالجية ونصه كما يلي

صرل مرن أحردهم هفروة أو انحرراف أو توجره إلرت أحردهم تهمرة   يخفي أن الشباب عنردما يح]

بارتكاب شيء من ذلك يحتراجون عنرد محراكمتهم إلرت طريقرة تربويرة تسراعد علرت تروجيههم وتقرويم 

 [. سلوكهم

  :(ٕ)لذا المتب  في محاكمتهم األمور التالية

مرر يكون نير القرية في جلسة خاصة   يحررها إ  من يرى القاري حروره مرن ولري أ -1

الشاب الذل لم يبلغ وكاتب الربط والشهود، وكذلك متولي التحقيق إذا دعا الحالرة إلرت ذلرك 

 .ويكتفت به عن حرور مد  عام

 . العناية بسرعة البا في القرية قدر اإلمكان  -2

الرفق بالشاب حال استجوابه، والعمل علت ما يبعث الطمؤنينة في نفسه، وشرعره برؤن الهردف   -3

 .يمه، وتوجيهه الوجهة الصالحةمن محاكمته هو تقو

علررت القاررري دراسررة أوراق القرررية قبررل حرررور الشرراب لديرره لالسررتنارة بمررا ترررمنته مررن   -4

 . معلوماا

                                                

وتعمريم رباسرة القرراء رقرم .هرـ 9ٖ٘ٔ/ ٘/ ٖٔفي  ٔٔٙمن قرار مجلس الوةراء رقم [ أ]فقرة  ٓٔالمادة رقم ( ٔ)

 هـ89ٖٔ/ٗ/9ٕا في/ ٕ/ٙٗ

 .هـ ٕٔٗٔ/ 7/ 8ٔفي  7ٖٓٓ/ سٙٔتعميم سمو نابب وةير الداخلية رقم ( ٕ)
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عنردما يصرردر الحكررم بسررجنه يالحرري أن يكررون فري سررجنه يررتالءم مرر  سررنه وأن   يخررتلط بمررن  -5

 . يخشت مفسده باجتماعه معه

ن   يكون علناً ما لم تقتِض المصلحة ذلرك، ويرنص إذا صدر الحكم برربه تعةيراً فيالحي أ - ٙ

 .عليه القاري في حكمه

، وقواعررد ترروقيفهم وتررتلخص فيمررا (ٔ)ثررم حررددا المسرربولية الجنابيررة لطحررداث ونيررم معرراملتهم 

 : يلي

أ  يوقف بتاتاً من هو دون سن الخامسة عشرة ألنه قاصر، وتوقيف القاصر خطؤ، بل يسرلم  -1

 .المحافية عليه وتوجيهه ومتابعته من قبل ولي أمرهلوليه بتعهد خطي يقري ب

أما من بلغ سن الخامسة عشرة أو جاوةهرا، فإنمرا يجروة توقيفره فري القررايا الكبيررة، وبعرد   -2

 .األمر القرابي

 .وفرري جميرر  األحرروال مراعرراة الفحررص الطبرري، لتقريررر حالترره الصررحية والعصرربية، والنفسررية -3

قرررب مركررة للشرربون ا جتماعيررة ويجررب أ  تحررال إجررراء البحررث ا جتمرراعي مررن قبررل أ - ٗ

 .األوراق للمحكمة إ  بعد استكمال التقرير ا جتماعي عن حالة الحدث

يجب أن يكرون المراقرب بثيراب مدنيرة وليسرا عسركرية وا بتعراد عرن كرل مرا يجررا شرعور  -4

 .الحدث وخاصة القيود

يجب علرت القرراة النيرر فيهرا واعتبرا المملكة قرايا األحداث من القرايا المستعجلة التي 

وألةما كل القراة النيرر فري قررايا األحرداث ، وسرعة البا في معالجتها في المحاكم المستعجلة 

بالتناوب بين قراة المحكمة بحيث ينير قاٍض فترة ثم يخلفه آخر فترة أخرى حتت يشمل ذلرك كافرة 

 .(ٕ) قراة المحكمة حتت   تتؤخر قرايا األحداث ألهميتها

                                                

 . هـٕٔٗٔ/ٗ/8في  7ٗ/ا /8تعميم وةير العدل رقم ( ٔ)

 . هـ7ٔٗٔ/ٗ/ٕٓفي  ٖٗ/8ٕٔقرار مجلس القراء األعلت رقم ( ٕ)
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 :لة التنفٌصمرح

  تمن  القواعد الفقهية العامة في التشري  اإلسالمي من جرواة ورر  مرن يرتكرب جنايرة مرن 

األطفررال والصرربيان فرري مكرران يعررد إلصررالحه وفًقررا لمررا تقررري برره السياسررة الشرررعية فرري القرروانين 

 .(ٔ)المعاصرة

بيررة، ولرريس لرره واتفررق العلمرراء علررت مشررروعية السررجن، وأنرره مررن العقوبرراا التعةيةيررة والتؤدي

الصدارة واألولوية بين أنوا  التعةير األخرى، بل هو أشبه بالعقوبة ا حتياطية، ألن وطؤتره شرديدة 

 .(ٕ)وآثاره السلبية كبيرة علت الفرد وأسرته وعلت المجتم  عموماً 

فررإن  النيررام فرري المملكررة نررص علررت أنرره فرري حالررة صرردور الحكررم بسررجن ومةةن هةةصا المنطلةةق 

 وذلررك بإيداعرره فرري دور المالحيررة)يالحرري أن يكررون فرري سررجن يررتالءم مرر  سررنه الحرردث ؛ يجررب أن 

ترتم محاكمرة األحرداث »ونرص النيرام علرت أن . ، وأن   يختلط بمرا يخشرت مفسردة معره(ا جتماعية

ومجررراةاتهم داخرررل دور المالحيرررة، وأن تترررولت الررردار تنفيرررذ األحكرررام والقرررراراا الصرررادرة بحرررق 

يل السوابق علت األحداث، فلقرد صردرا التنييمراا الخاصرة باألحرداث أما بالنسبة لتسج. «األحداث

بحيث   تسّجل السوابق علت هإ ء األحداث لمن كان ُعمره أقل من خمسة عشرة عاماً، وَمْن كان 

بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة فيجرى تسجيله في سجل خاص يمكن الرجرو  إليره عنرد اللرةوم 

وإن المتؤمرل للنيرام بنيررٍة شراملة ؛ . ابق وشرهاداا الحرا ا الجنابيرةدون أن َيسّجل فري ملرف السرو

يجد أن هذه التعليماا ما هي إ  مقدمرٌة ربيسرة لعمليرة رعايرة الحردث المنحررف، وخطروة أولرت فري 

 .ىصالح الحدث الماح ف وىعادته ىلى جادة الصوا  عملية

- :دور المالحظة االجتماعٌة

  تقل أعمارهم عن سب  سرنواا و  تتجراوة ثمانيرة عشرر  تهدف إلت رعاية األحداث  الذين

                                                

المجلررس ، القرراهرة ، ( ط.د)، الشررريعة اإلسرالمية والقررانون الرردولي العررام  ،( م97ٔٔ)علرري بررن علرري ،  منصرور(ٔ)

 .ٕٖٓص، األعلت للشبون اإلسالمية 

، بيرروا ،  ٔط، تبصرة الحكرام ، ( هـٙٔٗٔ) برهان الدين أبوالبقاء ابراهيم بن فرحون المالكي،  ابن فرحون( ٕ)

 . ٖٔٓص، دار الكتب العلمية 
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 .عاماً 

- :( )الفباا التي تقبلها الدور هم

 .األحررداث الررذين يحتجررةون رهررن التحقيررق أو المحاكمررة مررن قبررل السررلطاا األمنيررة أو القرررابية -

 .األحداث الذين يقرر القاري إيداعهم بالدار -

- :شروط اإلٌدام

 . سب  سنواا و  يةيد عن ثمانية عشر عاماً أن   تقل سن الحدث عن  -

 .أن يكون محا ً للدور من سلطة أمنية أو هيبة قرابية بموجب مذكرة رسمية توجب التحويل  -

 قواعد معاملة األحداث الجانحٌن فً المملكة العربٌة السعودٌة 

- :( )وجوب تسليم الحدث لدار المالحية فور القبض عليه :القاعدة األولى

ليم الحردث لرردار الرعايرة ا جتماعيررة فرور القرربض عليره فرري جمير  األحرروال، ويسررلم يجرب تسرر

للمختصين في دار الرعايرة ا جتماعيرة بموجرب مرذكرة رسرمية مرن الجهرة التري أمررا بتوقيفره و  

و  يحتجرة األحرداث بحرال فري أل مكران آخرر، وعردم . يحتجة بؤل حال من األحوال في مكان آخر

لسرجون العامرة، وفري حالرة عردم وجرود دور مالحيرة اجتماعيرة فري المدينرة أو إيدا  األحرداث فري ا

القرية التي قبض عليه فيها يتم تسليمه ألقرب دار مالحية اجتماعيرة ويثبرا وقرا القربض والتسرليم 

والمرافقون وكافة البياناا في الردفاتر الرسرمية فري حينره ويراعري فري اختيرار الجنرود المررافقين أن 

 .مشهود لهم بالخلق القويم والسمعة الطبيةيكونوا من ال

 

                                                

-http://alminbar.alنبررررررررذة تاريخيررررررررة عررررررررن دور المالحيررررررررة فرررررررري المملكررررررررة، موسرررررررروعة الرررررررردعوى ( ٔ)
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 فررري ٕ٘ رقرررم الررروةراء مجلرررس قررررار. هرررـٕٔٗٔ/ ٔ/ 7ٔ فررري ٕٙ/ س7ٔ رقرررم الداخليرررة روةيررر سرررمو تعمررريم( ٕ)

 .الرعاية دور إلت يحال   سنه ٕٔ مادون،  هٕٔٗٔ/ٔ/ٕٙ
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- :عدم إيقاف أل حدث إ  بؤمر القاري :القاعدة الثانٌة

  يررتم إيقرراف الحرردث إ  بررؤمر مررن قاررري األحررداث أو قاررري المحكمررة المسررتعجلة علررت أن 

يحدد ويرى الباحث أنه في قرار القارري مردة التوقيرف ومبرراتره ومكران إيردا  أو توقيرف الحردث، 

يجب علت الدار أن تتحقق من أن عمر الحدث بين السابعة والثامنرة عشررة وذلرك بموجرب الوثرابق و

  .( )الرسمية وقرار القاري 

 :وٌجا مراعاة ما ٌلً

هإ ء   يجوة تروقيفهم ألن فري ذلرك مفسردة لهرم كمرا أن رد الفعرل : األحداث دون سن العاشرة - ٔ

 . القاري بتوقيفه نفسياً لديهم سيكون عنيفاً، إ  إذا أمر

  يجوة توقيفهم إ  أن تكون هناك يرروف قراهرة تسرتدعي :األحداث دون سن الخامسة عشرة - ٕ

 .ذلك، وبؤمر القاري

يجرروة ترروقيفهم فرري القرررايا الكبيرررة : األحررداث الررذين بلغرروا سررن الخامسررة عشرررة أو جاوةوهررا - ٖ

 .علت القاري كجرابم القتل والسرقاا والجرابم األخالقية ويعرض أمرهم

  يجوة توقيف األحداث إ  برؤمر مرن قارري األحرداث فرإذا رفرض توقيرف الحردث يرتم تسرليمه  - ٗ

 .( )لولي أمره بعد أخذ التعهد الالةم عليه بالمحافية عليه وإحراره عند طلبه 

 -:كٌف ٌتم بعث الحدث لدار الرعاٌة االجتماعٌة بعد القبض علٌه

م  مندوب عن الشرطة مرتدياً الثيراب المدنيرة علرت أن يكرون يجب أن يتم بعث الحدث للدار 

 .من األشخاص المشهود لهم بالصالا والخلق القويم والسمعة الطبية

 

                                                

 .هـ98ٖٔ/ٙ/ٕٔ وتاري،( ٖٔ/م) رقم الملكي بالمرسوم الصادر والتوقيف السجن نيام( ٔ)

 لمعرالي الموجهرة هرـٖٓٗٔ/ٖ/7ٔوتراري، 7ٕٖٙٙ/ٕ/٘/ٔرقم الداخلية وةير نابب الملكي السمو صاحب برقية( ٕ)

 .العام وا دعاء التحقيق هيبة ربيس
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- :( )تتم محاكمة األحداث داخل دار المالحية   :القاعدة الثالثة

تررتم محاكمررة األحررداث ومجرراةاتهم داخررل دور المالحيررة وذلررك با تفرراق بررين وةارة العمررل 

ويستثنت من ذلك حالة محاكمة الحردث فري جررابم الخطرف .لشبون ا جتماعية والجهاا المختصةوا

والسطو فتنيرها المحاكم الشرعية العامة وكذلك قرايا القتل والرجم والقطر  وغيرهرا مرن الجررابم 

 .   التي يحددها النيام

- :كٌف ٌتم التعامل مع األحداث المتهمٌن فً قضاٌا شرا المسكر

األحداث من الذكور واإلناث الذين يقربض علريهم  تهرامهم فري قررايا شررب المسركر  يستثنت

من الحكم الوارد في المادة التاسعة بند أو ً من  بحة أصرول ا سرتيقاف والقربض والحجرة المإقرا 

والتوقيرف ا حتيرراطي فيمررا ترررمنته مررن إخررالء سرربيل مرن تعرراطي المسرركر ولررم يقترررن ذلررك بجريمررة 

نية إطالق سراحه خالل ثالثرة أيرام مرن توقيفره وأخرذ الكفالرة عليره، وفري هرذه الحالرة أخرى من إمكا

يحال الحدث المتهم بتعاطي المسكر سواء اعُتبرا جريمتره مرن الجررابم البسريطة أو كانرا مرتبطرة 

بجريمة أخرى واعتبرا جريمته مرن الجررابم الكبررى ويحرال إلرت دور المالحيرة ا جتماعيرة فرور 

ويرتم التحقيرق معره ومحاكمتره وتنفيرذ الحكرم عليره داخرل دور المالحيرة ا جتماعيرة أو القبض عليره 

مررا لررم يررؤمر قاررري األحررداث بخررالف ذلررك تحقيقرراً للغايررة ( بالنسرربة لإلنرراث)مإسسررة رعايررة الفتيرراا 

 . المنشورة أساساً من المحاكمة وهي إصالا الحدث وتقويمه وإعادته فرداً نافعاً في مجتم  صالح

 :دة الرابعةالقاع

- :( )يجب تقديم بحث اجتماعي متكامل عن الحدث لفريلة القاري قبل نيره في القرية  

يجررب أن تجرررل الرردار للحرردث فحصرراً طبيرراً ونفسررياً شررامالً لدراسررة حالترره الصررحية والنفسررية 

فرررالً عررن إجررراء البحررث ا جتمرراعي لمعرفررة يروفرره العابليررة ودوافرر  ارتكابرره الجريمررة وأسررباب 

                                                

 فرررري 9ٙٔ رقررررم الرررروةراء مجلررررس قرررررار بموجررررب،  ا جتماعيررررة الرعايررررة دور فرررري الحرررردث إيرررردا  ررررروابط( ٔ)

 هـ9ٕٗٔ/ٙ/9ٔ

 داخليررةال وةيرر الملكري السررمو صراحب وبرقيرة هرـ، 89ٖٔ/ 7/ ٕٔ فرري س/ ٕٗٓٔ رقرم الداخليرة وةارة تعمريم( ٕ)

  هـ89ٖٔ/٘/ ٖٕ في 8ٓ8ٖرقم
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وقد نصا المادة الخامسرة مرن قررار معرالي وةيرر العمرل بشرؤن . جاج سلوكه وكتابة تقرير بذلكإعو

الالبحررة التنفيذيررة لرردور الرعايررة ا جتماعيررة علررت وجرروب تةويررد القاررري عنررد تقررديم الحرردث أمررام 

محكمة األحداث بتقرير اجتماعي مفصل عن حالرة الحردث يبرين اليرروف ا جتماعيرة وا قتصرادية 

يرررة والعوامرررل التررري يررررجح أن تكرررون السررربب فررري انحرررراف الحررردث وخطرررة العرررالج والتررردابير والبيب

 .المقترحة لتقويمه لالستبناس به عند نير القرية

- :( ) أٌن ٌوضع تقرٌر حالة الحدث

يور  التقرير بملف القرية ليطل  عليه المحقق وليطل  عليه قاري األحداث ليكرون محيطراً 

جتماعية وا قتصادية والبيبية والعوامرل التري يررجح أنهرا السربب فري بيروف القرية واليروف ا 

 .  انحراف الحدث وخطة العالج والتدابير المقترحة لتقويمه

- :من الصي ٌستثنى من الفحص الطبً من األحداث

يسررتثنت مرررن الفحررص الطبررري والنفسرري مرتكبرررو حرروادث المررررور مررن األحرررداث باعتبرررار أن 

 . الخطؤ غير المقصود مخالفاا المرور من جرابم

تتم مجاةاة األحداث داخل دار المالحية والفتياا داخرل مإسسرة رعايرة الفتيراا  :القاعدة الخامسة

- :ما لم ينص القاري علت خالف ذلك

تتم محاكمة األحداث ومجاةاتهم داخل دور المالحية والفتياا داخل مإسسة رعايرة الفتيراا 

وتترولت الردار ومإسسرة . إون ا جتماعيرة والجهراا المختصرةوذلك با تفاق بين وةارة العمل والش

رعاية الفتياا تنفيذ األحكام والقراراا الصادرة بحق األحداث والفتياا ويتم تنفيذ العقوبراا البدنيرة 

تحا إشراف هيبة مكونة من مندوب من محكمة األحداث، ومحقق الدار أو مديرة المإسسرة أو مرن 

ار أو المإسسرة يترولت تنفيرذ العقوبرة، ويثبرا التنفيرذ فري محررر يعرد تنيبهاً ومندوب عرن شررطة الرد

 . لهذا الغرض، ويوق  عليه المندوبون المذكورون ويعتمد من مدير الدار ومديرة المإسسة

                                                

 ا جتماعية الرعاية لدار التنفيذية الالبحة من[ ٘] رقم مادة( ٔ)
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يجب أن يفتح األخصرابي ملفراً لكرل حردث بالردار يتررمن متابعرة كاملرة لره داخرل  :القاعدة السادسة

- :الدار

 جتمررراعي فرررتح ملرررف خررراص لكرررل حررردث يررررم جميررر  الوثرررابق مرررن واجبررراا األخصرررابي ا

والمعلومرراا والجهررود المبذولررة لرعايررة الحرردث والمحافيررة علررت سرررية المعلومرراا الترري يترررمنها 

الملف، ومنها تفاعله م  برام  الدار وأنشطتها وا ستعانة بمالحياا الفنيين والمرراقبين والعراملين 

ملرف الحردث الخراص وذلرك لالسرتفادة منهرا فري تقيريم الحردث بالدار وتدوين جمي  هذه المالحيراا ب

 . ومساعدته علت التكيف والتغلب علت ما يواجهه من مشاكل أو صعوباا

- :يجب أن يلحق كل حدث بالدار بالبرنام  التعليمي بالدار :القاعدة السابعة

الرعايرة  تعد لطحداث خرالل فتررة إقرامتهم بررام  دراسرية وتدريبيرة تهردف إلرت تحقيرق أوجره

 . ويحدد وةير العمل والشبون ا جتماعية مستوى ونوعية هذه البرام 

ررورة ربط الحدث بؤسرته والمجتم  الخارجي عن طريرق الةيرارة وغيرهرا مرن  :القاعدة الثامنة

- :الوسابل

برنرررام  الرعايرررة ا جتماعيرررة والنفسرررية هرررو الرررذل يهررردف إلرررت تهيبرررة الحررردث إلرررت التكيرررف 

عن طريق انتمابه إلت الجماعة وإشراكه فري البررام  واألنشرطة واكتشراف ميولره  ا جتماعي السليم

واتجاهاترره وأنمرراط سررلوكه تمهيررداً إلعررداد الخطررة العالجيررة الالةمررة علررت ررروء ذلررك مررن قبررل  -

األخصابيين المختصين وربطه بؤسرته والمجتم  وذلك عرن طريرق الةيراراا التري يقروم بهرا أوليراء 

 . أمور األحداث للدار

- :  يجرروة للمرررويفين العسررركريين العرراملين بالررردار ارتررداء المالبرررس العسررركرية :القاعةةدة التاسةةةعة

 : ( )تنحصر مسإولية العسكريين العاملين في الدار فيما يلي 

 .المحافية علت األمن وحراسة الدور من الخارج -

                                                

 .هـ 9ٖٙٔ/ ٕ/ ٖ في ٖٖٙ٘/ ٙٔ رقم الداخلية وةارة تعميم( ٔ)
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حروال   يجروة   يسمح بدخول الدور والخروج منها إ  عن طريق بوابة رسمية، وفي كرل األ -

 .ارتداء المالبس العسكرية حين أداء مهمتهم

فرري حالررة هررروب حرردث مررن الرردار تبلررغ الجهرراا المختصررة ويعرررض أمررره علررت  :القاعةةدة العاشةةرة

- :( )فريلة القاري 

تقرروم الرردار فرري حالررة هررروب الحرردث منهررا بررإبال  الجهرراا المختصررة وتجرررى دراسررة لررذلك 

وقرد صردر تعمريم . ث للنير فيمرا بعرد إعرادة الحردث الهرارب إليهراوترف  هذه الدراسة لقاري األحدا

وةارة العمل والشبون ا جتماعية بوجوب التبليغ الفورل عند هرروب أحرد مرن األحرداث لرديكم وأن 

تحاط اإلدارة المختصة بالوكالة بتقرير سرل مفصل عن أسباب وكيفيرة الهرروب واإلجرراءاا التري 

 .تم اتخاذها

- :جواة تمديد إقامة الحدث بالدار إذا اترح حاجته لذلك :عشرالقاعدة الحادٌة 

إذا تبين للدار أن يروف الحدث الذل انتها المدة المحددة إلقامته   تسرمح برإطالق سرراحه 

لحاجتره إلرت المةيرد مرن الرعايرة، فيجروة تمديرد مردة إقامتره فري الردار بعرد  -وفقاً لرأل المختصين –

 .  لشبون الرعاية ا جتماعية وموافقة القاري علت ذلك الرف  عن ذلك لوكالة الوةارة

- :إمكانية طي قيد الحدث قبل نهاية حكمه إذا ثبا صالا حاله :القاعدة الثانٌة عشرة

 :  تنتهي إقامة الحدث بالدار في األحوال التالية

 .متت أثبا التحقيق أو المحاكمة براءته -أ 

 .إذا بلغ العشرين من عمره -ب 

 .با للوةير صالا حال الحدث ووافق القاري علت إنهاء إقامته في الدارإذا ث -ج 

 

- :يجب أن يسلم الحدث لولي أمره عند طي قيده من الدار :القاعدة الثالثة عشرة

                                                

 .هـ 9ٖ٘ٔ/ ٘/ ٖٔ في ٔٔٙ رقم الوةراء مجلس قرار من[ ب] فقرة ٓٔ رقم المادة نص( ٔ)
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فرري جميرر  الحررا ا تراعرري الرردار وجرروب اسررتدعاء أوليرراء أمررور األحررداث  سررتالمهم فرري 

ولرري األمررر عررن ذلررك علررت الرردار سرررعة اتخرراذ  المواعيررد المحررددة لخررروجهم منهررا وفرري حالررة تررؤخر

اإلجراءاا الالةمة إلحرار ولي األمر واستالم الحدث، أو القيام بإيصراله إلرت ولري أمرره بواسرطة 

 . أحد المويفين بالدار

إذا بلررغ الحرردث العشرررين سررنة بالرردار ولررم تنتررِه محكوميترره يحررال للسررجن  :القاعةةدة الرابعةةة عشةةرة

 .( )العام

فرري حالررة صرردور عفررو ملكرري بحررق األحررداث يجررب أ  يررإثر ذلررك علررت  :مسةةة عشةةرةالقاعةةدة الخا

- :انتيامهم في دراستهم بالدار

  يتم إطالق سراا األحداث بصدور عفو ملكري إ  بعرد أدابهرم  متحانراا الفصرل الدراسري 

أن الثاني، وذلك حفاياً علت عدم ريا  عام دراسي كامل ولصعوبة نقلهم إلت مدارس أخرى وبمرا 

العملية التعليمية أساس جوهرل في الخطة العالجيرة التقويميرة لسرلوك هرإ ء األحرداث فقرد ترم تؤييرد 

 .المإيد باألمر السامي الكريم ،ذلك من قبل صاحب السمو الملكي وةير الداخلية

تمكرين الحردث مرن مواصرلة تعليمره بمردارس وةارة المعرارف بعرد انتهراء  :القاعدة السادسة عشرة

- :ويقبل في المستوى الذل يلي ما تحصل عليه في مدرسة الدار حكوميته

 :( )وصدر قرار اللجنة التحريرية للجنة العليا لسياسة التعليم  المترمن ما يلي

إذا تمكن الطالب الذل سبق فصله والتحاقه بمدارس دور المالحية من الحصول علت مسرتوى  - ٔ

ن طريررق التحاقره بمرردارس دور المالحيررة أعلرت مررن المسرتوى الررذل كرران عليره قبررل فصرله، عرر

ا جتماعية أثناء توقيفه، يحتسب له ذلك المستوى الذل تحصل عليه ويقبرل فري المسرتوى الرذل 

 . يليه

إذا انتها إقامة الطالب الحدث بردور المالحيرة بعرد ثبراا صرالا حالتره، وفقراً للنصروص التري  - ٕ

                                                

 .هـ 9ٖ٘ٔ/ 8/ ٖ في ٖ٘ٗٔ رقم العمل وةير معالي قرار من 7 رقم المادة نص( ٔ)

 .هـ ٔٓٗٔ/ ٓٔ/ ٔٔ في 9ٖٗٔ٘ رقم الداخلية وةارة تعميم( ٕ)



 -197- 

حية والالبحة التنفيذية له يمكن ذلك الطالرب عالجا إقامة الحدث بالالبحة األساسية لدور المال

 .مررررن مواصررررلة التعلرررريم بمرررردارس وةارة المعررررارف خررررارج نطرررراق مرررردارس دور المالحيررررة

- :  تسجل السوابق علت األحداث: القاعدة السابعة عشرة

صدر قرار صاحب السمو الملكي وةير الداخليرة المبنري علرت قررار مجلرس الروةراء المروقر 

 : ( ) [٘]تي تصدر بحق األحداث فيتب  حيالها ما يلي وفق ما جاء في نص المادة بشؤن األحكام ال

 .بالنسررربة لطحرررداث الرررذين لرررم يتجررراوةوا الخامسرررة عشررررة   يجررررل تسرررجيل مرررا يصررردر بحقهرررم -أ 

بالنسبة لطحداث الذين جاوةوا الخامسة عشرة ولم يبلغوا الثامنة عشررة يسرجل مرا يصردر  -ب 

علرت  ( ) [ٙ]كما نرص فري المرادة رقرم . ن أن يسجل في ملف سوابقهمبحقهم في سجل خاص دو

كل حكم سبق تسجيله في صحف السروابق علرت خرالف القواعرد المتقدمرة يجررى شرطبه :ما يلي

 .فوراً دون حاجة إلت استصدار قرار بذلك

صرردر خطرراب صرراحب السررمو -:عةةدم توقٌةةف األحةةداث فةةً المخالفةةات المرورٌةةة البسةةٌطة

اتفررق :يررر الداخليررة بالموافقررة علررت توصررياا اللجنررة الترري درسررا المورررو  وهرريالملكرري نابررب وة

المجتمعون علت أن األررار الناجمة من توقيف األحداث فري مثرل هرذه القررايا البسريطة قرد ترإدل 

إلرت آثرار سررلبية نتيجرة اخررتالطهم مر  األحررداث الجرانحين والمررودعين أصرالً برردور المالحيرة بسرربب 

قيررة أو خطيرررة ومررا ينررت  عررن هرذا التوقيررف مررن انقطررا  الطلبررة األحررداث عررن ارتكرابهم لجرررابم أخال

الدراسة وقد أوصا اللجنة بوجروب حصرول الحردث علرت شرهادة حسرن سرير وسرلوك وتعريرف مرن 

مدرسررته عنررد رغبترره فرري الحصررول علررت رخصررة قيررادة مإقتررة وتقررديم صررورة مررن دفتررر العابلررة 

لرت الحردث المخرالف وفررض غرامرة ماليرة وإعمرال لالستد ل علت ولري أمرر الحردث وأخرذ تعهرد ع

مررن نيررام المرررور بحررق أوليرراء أمررور األحررداث أو أل شررخص يسررلم المركبررة [ 9ٙٔ]نررص المررادة 

لشررخص   يحمررل رخصررة، وحجررة الرخصررة المإقتررة أو حرمرران الحرردث مررن اسررتعمالها عررن المرردة 

                                                

 .هـ 9ٖ٘ٔ/ ٘/ ٖٔ في ٔٔٙ رقم ا جتماعية المالحية لدور األساسية الالبحة من[ ٘] رقم المادة( ٔ)

 ٙالمادة رقم ، المرج  السابق ( ٕ)
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المشرراداا والتماسررك باأليرردل أو عرردم إقامررة دعرروى الحررق العررام أمررام المحرراكم فرري . المتبقيررة لنهايتهررا

وهري التري تقصرر علرت إصراباا   يةيرد التعطيرل فيهرا عرن العمرل أكثرر مرن -:المررارباا البسريطة

عشرررة أيررام حسررب تقرردير التقريررر الطبرري طالمررا تنرراةل المصرراب عررن شرركواه ولررم تشرركل المررراربة 

 .إخال ً باألمن م  أخذ التعهد علت الطرفين بعدم العودة لذلك

- :ت األحداثالفتٌا

يررتم تسررليمهن لمإسسررة رعايررة الفتيرراا وقررد تررم تنيرريم إجررراءاا التسررليم وإخررراجهن لرردواعي 

  .( ) التحقيق بما يرمن الحفاي عليهن

نيرراً للصرعوباا التري تواجره الجهراا المختصرة بإنفراذ الجلرد بحرق األحرداث  -:جلد األحداث

مررور األحررداث واألحررداث أنفسررهم عنررد وفقرراً لمررا يصرردر شرررعاً والصررعوباا الترري تواجرره أوليرراء أ

.  إحرررارهم إلنفرراذ الجلررد بحقهررم فقررد تررم أخررذ مربيرراا وةارة العمررل والشرربون ا جتماعيررة فرري ذلررك

المترمن ا قتراا بؤن يتم تنفيذ دفعاا الجلرد المقرررة بحرق األحرداث فري حالرة خرروجهم مرن الردار 

مكافحرة التسرول وذلرك بالنسربة للمردن التري وبقاء دفعاا من الجلد عليهم بؤن يتم إنفاذهرا فري مكاترب 

توجررد بهررا أو تكررون قريبررة منهررا وذلررك لوجررود أخصررابيين تررابعين لرروةارة العمررل بهررا إرررافة لوجررود 

رجال األمن فيها عن الجهاا األمنية أما بالنسبة للمدن التي   يوجد بها مكاترب مكافحرة التسرول أو 

دة وذلك بالتنسيق م  وةارة العمل في حالة مناسربة تكون قريبة منها فإنه يتم ور  كل حالة علت ح

بحيث يتم الرفر  عنهرا والبرا فيهرا فري حينره لتحديرد الجهرة والطريقرة المناسربة لتنفيرذ العقوبرة ورأا 

وةارة العمررل فرري حالررة مناسرربة مررا اقترررا إفررادتهم لرريمكن تعميررد الجهررة المختصررة بالعمررل بموجبرره، 

شررإون ا جتماعيررة فري هررذا الصرردد وقررد تمررا موافقررة صرراحب ولمناسربة مررا ارتؤترره وةارة العمررل وال

  .( ) السمو الملكي وةير الداخلية علت ذلك وقد صدر التوجيه بإنفاذه والعمل بموجبه

بؤن المملكرة العربيرة السرعودية أولرا اهتمامراً كبيرر بحمايرة الطفولرة  وأخٌراً ٌر  الباحث

                                                

 .هـ ٓٓٗٔ/ ٕ/ ٖٔ في 89/ ٔ/ 9ٔٔ رقم العدل وةارة خطاب( ٔ)

/ ٓٔ/ ٗٔ رقرم القرراة رباسرة خطراب وكرذلك هرـ ٓٓٗٔ/ ٔٔ/ 8 في 8ٕٖٗ/ سٙٔ رقم الداخلية وةارة تعميم( ٕ)

/ ٘/ ٖٕ فرري 8ٓ8ٖ رقررم الداخليررة وةيررر الملكرري السررمو صرراحب برقيررة وكررذلك هررـ 87ٖٔ/ ٗ/ ٕٕ فرري م/ ٖ

 .هـ 89ٖٔ
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سرتندة فري ذلرك علرت الشرريعة اإلسرالمية علت الررغم عردم وجرود فجروة برين األسررة وأبنابهرا وم

فكانا النيم التي أصردرتها مسرايرة للتطرور فري القروانين ، باعتبارها الدستور العام في المملكة 

الورعية والمواثيق الدولية المعاصرة ولكنها في نفس الوقا   تخرج علت القواعرد العامرة فري 

الخاصررة بحمايرة الطفولرة برين األحكررام  ولرذلك قررد جمعرا الرنيم السرعودية، الشرريعة اإلسرالمية 

    .الشرعية الواردة في الشريعة واألحكام الواردة في القوانين المعاصرة
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 انفصم اخلبيس
 اخلالصت واننتبئح وانتىصيبث

 

 .الخالصة :أوالً 

 .النتائج :ثانٌاً 

 .التوصٌات: ثالثاً 
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 فصم اخلبيسان
 اخلالصت واننتبئح وانتىصيبث

 

علررت ملخررص لمحترروى الرسررالة وأهررم النترراب  الترري توصررل إليهررا الباحررث  هررذا الفصررليحتررول 

 .وأبرة التوصياا المقترحة من قبله علت روء النتاب  التي توصل إليها

 الخالصة :أوالً 

طرت الفصرل األول  حيث غ، هذه الدراسة علت خمسة فصول باإلرافة إلت المراج   ا شمل 

ونيرراً ألهميرة ، وأهدافها والمصطلحاا التي اسرتخدمها الباحرث وأبعادها وأهميتها مشكلة الدراسة 

فررإن محاولررة دراسررته تطرررا إشرركالية ربيسررية يمكررن ، المورررو  وتشررعب أفكرراره وارتباطرره برربعض

 :بلورتها من خالل التساإل اآلتي

 ؟ها الشريعة اإلسالمية والمواثيق الدولية ما أوجه الحماية الجنابية للطفولة التي تقر

أمررا الفصررل الثرراني فكرران بعنرروان تنشرربة الطفولررة وحقرروقهم فرري الشررريعة اإلسررالمية والمواثيررق 

جررة الصررالحة عوامررل اختيررار الةومررن خررالل  التنشرربة الصررحيحة للمسررلمالررذل ركررة علررت الدوليررة 

 ،وأهداف الةواج المبكر

 حقوق األطفال في الشريعة والمواثيق الدولية م  بيان ل ،والتركية علت بناء عقيدة الطفل 

وسررابل الحمايرة الجنابيررة لططفرال فرري يرل الشررريعة اإلسررالمية  تحرردث عرنأمرا الفصررل الثالرث 

تجررريم إبتررداءاً مررن  الحمايررة الجنابيررة لحررق الطفررل فرري الحيرراة والنمرراءمررن خررالل والمواثيررق الدوليررة 

الحمايررة الجنابيررة والتؤكيررد علررت  املررة علررت الررنفس والمررالتجررريم العنررف وإسرراءة المعو،  اإلجهرراض

من خالل تعليمه منذ الصغر والحرص علرت عردم إهمالره  وأخالقهوعرره ألخالق الطفل وصحته 

 .أو استغالله في أمور تنافي الحياة الطبيعية التي يجب ينمو فيها الطفل

لقررابية فري الحمايرة الجنابيرة دور المإسساا األمنيرة واعلت أهمية شمل الفصل الراب   كما  
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مبردأ المسرإولية و،  المسرإولية الجنابيرة للطفرلمن خالل التعامل م  األطفال مرن مبردأ عردم للطفولة 

عنرد ا تهرام والمحاكمرة والتنفيرذ  مورحاً طرق الحمايرة للطفولرة الجانحرة، التؤديبية بد ً من العقاب 

ا جتماعيررة مررن خررالل الشررريعة اإلسررالمية الترري لرردى المإسسرراا األمنيررة والقرررابية ودور الرعايررة 

تطبقها المملكة العربية السعودية  ومردى توافرق المواثيرق الدوليرة مر  الشرريعة فري حمايرة هرذه الفبرة 

 .الغالية

 .الخالصة والنتاب  والتوصيااعلت جاء الفصل الخامس يشمل أخيراً و

 النتائج: ثانٌاً 

مرن الحقروق لكنهرا ليسرا مرن درجرة واحردة مرن حيرث قررا الشريعة اإلسرالمية للطفرل الكثيرر  -

لكن معيمها يعتبر واجباً قررابياً توجرب فيهرا الجرةاء الردنيول أل مرن حرق الطفرل أو ، اإللةام 

وأقل الحقوق ا حتفال بميالد الطفرل واختيرار ا سرم الحسرن ، ناببه القانوني  المطالبة به قراء 

أل   يمكررن المطالبررة بهررا قررراء ولكررن ، نيرراً فقررط ومالعبررة األطفررال فهررذه تعتبررر واجبررا دي، لرره 

  .تعتبر واجب ديني فقط والجةاء عليها أخرول

التري لرم تررد فري الشرريعة اإلسرالمية ، األحكام التفصيلية لحماية الطفولة فري القروانين الوررعية -

 . تتفق م  القواعد العامة في هذه الشريعة

عية فري حمايرة ورعايرة ووقايرة الطفرل ماديراً أفارا الشرريعة اإلسرالمية قبرل التشرريعاا الورر -

ابتغرراء النشررؤة الصررالحة والنررؤل برره عررن مةالررق ، ا لرره وسررابل التربيررة والتهررذيب ؤوأدبيرراً وهيرر

 .ا نحراف

مرن براب عردم قردرة األسررة علرت تروفير  ،أن اهتمام الدول في العصر الحديث بالطفل و حمايته -

لت مواجهة العوامل الخارجيرة    و التري ترإثر و بسبب عدم قدرتها ع ،كل متطلباته الررورية

 .علت الصغير و سلوكه و مفاهيمه

قاما الشريعة اإلسرالمية بعمرل كبيرر اتجراه اإلنسرانية بصرفة عامرة والطفرل بصرفة خاصرة، مرن  -
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رعاية وعناية وتقديراً لره باعتبراره خليفرة هللا فري األرض، وأعيرم مخلوقاتره فري الكرون، وهري 

قيقيررة واعترفررا بإنسررانيته، وجعلترره منرراط تطررور الكررون وتقدمرره وتحقيررق الترري أعطترره قيمترره الح

 . إرادة هللا فيه وحملته إياه الحياة ومسإوليتها

جرراءا  الشررريعة اإلسررالمية بمررنه  متكامررل تررنيم مختلررف نررواحي حيرراة البشررر، ومررن رررمنها  -

نفسرريا، مجموعررة مررن األحكررام الترري شرررعا لتنيرريم حيرراة الطفررل، ونشررؤته اجتماعيررا وخلقيررا و

وروحيررا ودينيررا وتربويررا، ولتصررن  لرره كافررة الحقرروق والواجبرراا تجرراه نفسرره أو ، وتجرراه ربرره 

واآلخرين ثانيا،   يجوة حرمانه منها أو ا نتقاص من جوهرها وألةما المخراطبين بؤحكامهرا 

 .بررورة كفالتها وتوعدا من يخل بها بعقاب في الدنيا واآلخرة

المية تتسرم بالعالميرة فهري لرم تخاطرب مجتمعراً بعينره، أو جماعرة حقوق الطفل في الشريعة اإلس -

 . من الناس، أو عرقاً محدداً وإنما جاءا لكافة البشر علت اختالف أجناسهم وألوانهم

تبرردأ حقرروق الطفررل قبررل وجرروده، تبرردأ مررن حيررث البحررث عررن أم وةوجررة صررالحة كمررا أن هنرراك  -

الطيرب نيرراً لمرا يترترب علرت ذلرك مرن  تحريراً علرت اختيرار الةوجرة الصرالحة، ذاا األصرل

األو د لرريس مقصرروداُ لذاترره، بررل ليكونرروا أعررراء  يءومجرر. نترراب  وراثيررة، وتربويررة مسررتقبلية

 .صالحين في المجتم ، ولن يكون لذلك نتاب  وراثية إ  بتكوين أسر يتم بها بناء المجتم 

ة التعرراون وتهيبررة البيبررة عهرردا الشررريعة اإلسررالمية، بالحرررانة للوالرردين وحثهمررا علررت ررررور -

المناسربة لحررانة الصرغير، وحفيره وتربيتره وطمؤنينترره عرن كرل مرا يررره، أو يهلكره وجعلررا 

األولوية في الحرانة لطم، باعتبارهرا أحرق النراس بهرذه المسرإولية، واشرترط الفقهراء إن تكرون 

 . نةالحارنة سليمة العقل صحيحة الجسم، قادرة نفسيا علت القيام بواجباا الحرا

حثررا الشررريعة اإلسررالمية، األم علررت البقرراء فرري المنررةل مررن أجررل أداء مهمتهررا علررت الوجرره   -

األكمل، أ  وهي تربية األطفال ومراقبتهم وا هتمام بهم وأن هذا هو عملها ومهمتها األساسرية 

 .وهي ليسا مطالبة بكسب العيش الذل هو من مهام الرجل

ال األطفرال وترركهم لوحردهم، فري البيروا أو المنراةل، الشريعة اإلسالمية، تحث علت عدم إهمر -
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وهري إحرردى العوابررق الترري تعرراني منهررا المجتمعرراا المتحررررة الترري تعرريش الفرديررة فرري أقصررت 

أمرا فرري حالرة فقردان األم فررإن الحررانة تكررون  مررأة أخررى مررن أقرارب المحرررون، . درجاتهرا

 قدرة علت رعاية الصغير واألمانةوفق الشروط المحددة شرعا كالبلو  والعقل واإلسالم وال

تتمية حقوق الطفل فري اإلسرالم، عرن غيرهرا فري التشرريعاا الوررعية بالعديرد مرن المميرةاا   -

نذكر من بينها أن الحقوق المقرررة فري التشرريعاا الوررعية جراءا نتيجرة ألوررا  اجتماعيرة 

يطرة عليهررا يالمررة، أو بسرربب مشرركالا يعرراني منهررا المجتمرر  ومررن ثررم يحرراول عالجهررا والسرر

أمرررا حقرروق الطفرررل فررري . بدراسرراا وتشرررريعاا عررررة للخطرررؤ والصرررواب والتعررديل والتبرررديل

الشررريعة اإلسررالمية، فهرري مقررررة مررن رب العبرراد   يرررل و  ينسررت وهررو الخررالق العلرريم بمررا 

يصلح للنفس البشررية التري خلقهرا وسرواها فؤحسرن صرورتها، فجراءا أحكرام الشرريعة متخطيرة 

 . المكانلحدود الةمان و

تنرردرج حقرروق الطفررل فرري التشررري  الدسررتورل العربرري واألجنبرري فرري إطررار األحكررام الخاصررة  -

باألسرة عموماً واألمومة خصوصاً، ومررد ذلرك نشرؤة األطفرال فري محريط األسررة واألم واألب 

وأتررا حقرروق الطفررل فرري التشررري  الدسررتورل العربرري واألجنبرري فرري نطرراق المررذهب .واإلخرروة

فقه الدستورل، هرذا المرذهب الرذل تقروا مدرسرته فري مرحلرة مرا بعرد الحررب ا جتماعي في ال

العالمية الثانية في العالم، وتؤثير هذه المدرسة علت التشري  الدسرتورل العربري منرذ خمسرينياا 

 .القرن العشرين

إن تحقيق حقوق الطفل مرهونة بالرفاهية، فالدول الغنية هي التي بمقدورها تنفيذ حقوق الطفرل  -

التعليم والتطبيب والمساعداا المالية وتهيبة اليروف لنشرؤة جيرل قرول صرحيح سرليم العقرل في 

رغرم أهميرة )متعلم وعامل، في حين تبقي هذه النصوص في الردول الفقيررة غيرر قابلرة للتحقيرق 

ويكررون لهررذه . نيررراَ لطورررا  العامررة الترري تعيشررها الرردول الفقيرررة والمتخلفررة( هررذه النصرروص

األمررل فرري تحسررين وررر  معيشررة األسرررة والطفررل وتعليمرره وحمايترره مررن  النصرروص عالمرراا

 .ا نحراف واإلهمال
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تعتبر اتفاقية حقوق الطفل الصك القانوني الدولي األول الرذل يلرةم الردول األطرراف مرن ناحيرة  -

قانونيررة برردم  السلسررلة الكاملررة لحقرروق اإلنسرران، أل الحقرروق المدنيررة والسياسررية، إرررافة إلررت 

 .قافية وا جتماعية وا قتصادية،الحقوق الث

يعراني األطفرال مرن الفقرر والتشررد وسروء المعاملرة  ،رغم وجود اتفاقيراا تررمن حقروق الطفرل -

واإلهمال واألمراض التي يمكن الوقاية منها، وعردم المسراواة فري تروفير فررص التعلريم، ونيرم 

تواجره كرالً مرن البلردان هرذه هري المشراكل التري ، قراء جنابيرة   تعتررف باحتياجراتهم الخاصرة

 .الصناعية والبلدان النامية علت حد سواء

 األحداث يعامل الدول بعض ففي دولة دولة إلت من تختلف عليهم والقبض األحداث معاملة أن -

 .البالغين وحبسهم م  بالحديد كتقييدهم بالكرامة مةرية بطريقة كمعاملة البالغين

 الحردث تجاه تباشر التي التدابير  ن معهم، التحقيقأثناء  خاصة معاملة األحداث معاملة يجب -

 تعررف علرت يتوقرف ونجاحهرا وتهرذيب، مرن إصرالا بهرا يرراد مرا بقردر الجرةاء منهرا   يقصد

 .فيها مواطن الداء

 يجروة كمرا للجمهرور، بالنسربة األحرداث مر  التحقيرق سررية وجروب ترى كثير مرن التشرريعاا -

 تتطلرب المصرلحة كانرا إذا ذلرك أمكرن كلما بنفسه التحقيق إجراءاا حرور من الحدث إعفاء

 .ذلك

 :التوصٌات: ثالثا

 علت أن تشمل نيمرا ،استراتيجياا وخطط وطنية للوقاية والتصدل للعنف رد األطفال إعداد -

  .وآلياا فاعلة، ومتعددة القطاعاا للتبليغ الملةم وا ستجابة والتدخل والتؤهيل

ن الالةمرة لحمايرة األطفرال، مر  تروفر آليراا لررمان والقرواني ررورة تفعيرل وسرن التشرريعاا -

  .وتقديم الوقاية علت اإلصالا، تطبيقها 

مراحلره، ورررورة نشرر ثقافرة حقروق  ررورة إدماج حقوق الطفل في منراه  التعلريم بمختلرف -
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قرردراا العرراملين والمتعرراملين مرر  األطفررال فرري مختلررف  الطفررل فرري المجتمرر  بكررل فباترره، وبنرراء

وكافررة  -التعلرريم  -الصررحة  -الشرررطة  -القررراء واإلدعرراء - جهررةة التشررريعيةاأل)القطاعرراا 

  (.األطفال العاملين في مجال حماية

 خدماا رعاية وحماية الفباا الخاصة من األطفال بما في ذلك األطفال المعراقين أهمية تعةية -

  .والمحرومين والمعررين للخطر

علرت األطفرال فري كافرة المإسسراا التعليميرة أشكال العقاب البردني  ررورة حير وتجريم كافة -

 .األسرة، والعمل علت إيجاد بدابل تعتمد أساليب التربية اإليجابية وا جتماعية وفي داخل

 تنسرريق الجهررود بررين كافررة الجهرراا الحكوميررة وغيررر الحكوميررة، والمنيمرراا العربيررة أهميررة -

  .نت بحقوق وحماية األطفالواإلقليمية والدولية عند ور  الخطط وا ستراتيجياا التي تع

والنفسرية وا جتماعيرة والقانونيرة المطلوبرة مرن أجرل  ررورة توفير وتعةية الخدماا الصرحية -

  .العنف وأسرهم تقييم وعالج وتؤهيل األطفال رحايا

اإلعالم ووسابل ا تصال الحديثرة، والعمرل  العمل علت الحد من العنف رد األطفال في وسابل -

 . قرايا العنف رد الطفل بصورة أكثر فعالية إلعالميين للتعاطي م علت تطوير قدراا ا

علرررت دعرررم وتؤسررريس برلمانررراا الطفرررل لتفعيرررل مشررراركتهم فررري ورررر  السياسررراا  العمرررل -

الخاصة بهم، مطالبين بدعم جهود مإسساا المجتم  المدني في مجرال حقروق  وا ستراتيجياا

  .وحمايتهم األطفال

لطفل في الدول العربية كآلية من آلياا حمايرة األطفرال، كمرا ا ررورة دعم إنشاء خطوط نجدة -

  .العربية واإلقليمية والوطنية العاملة في مجال حماية األطفال ناشدوا دعم الشبكاا

المعنيررة  رررورة العمرل علررت تحرديث وتطروير كافررة البيانراا فري المواقرر  اإللكترونيرة العربيرة -

طفررال بررالوقو  فرري المغريرراا الجنسررية وتجررريم بحقرروق األطفررال، وحمايتهررا مررن التغريررر باأل

وعمررل نرردواا تثقيفيررة ألوليرراء األمررور إليررراا أررررار وسررابل اإلعررالم المفتوحررة علررت .ذلررك
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 األطفال 

العمل علرت تشرجي  التثقيرف والفهرم لحقروق األطفرال وإنشراء منبرر لططفرال ليتمكنروا مرن خاللره  -

 . المشاركة في المجتم 

اساا والمسوا الوطنية الشاملة للتعرف علت أنماط العنرف ررد والدر ررورة تشجي  البحوث -

العربيررة، وإيجرراد نيررم وآليرراا وطنيررة لجمرر  البيانرراا والمعلومرراا المتعلقررة  الطفررل فرري الرردول

  .األطفال بالعنف رد
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 لبئًت  ادلزاخع وادلصبدر
 

 القرآن الكرٌم. 

 كتا التفسٌر والحدٌث: 

 ،بيرروا، النهاية في غريب الحرديث واألثرر  (مٕٔٓٓ)سعاداا اإلمام مجد الدين أبي ال، ابن األثير

 .دار إحياء التراث العربي 

مإسسررة ، بيررروا ،  ٔط،  صررحيح البخررارل ، (هررـ9ٕٗٔ)بررن إبررراهيممحمررد إسررماعيل  ،البخررارل

 .الرسالة 

 .دار إحياء التراث العربي، بيروا ، مسند اإلمام احمد ، ( هـٗٔٗٔ)احمد بن محمد ، ابن حنبل 

 .دار المعرفة، بيروا ، ٔط، السنن الكبرى ، (هـ8ٓٗٔ)احمد بن الحسين بن علي، بيهقي ال

، موسروعة الحرديث الشرريف ),جذاِااٌتشِذزٞ,(٘ذـ1424)ِحّذبٓع١غٝبٓعذٛس ,اٌتشِزٞ

.دار السالم للنشر والتوةي  ، الرياض ،  ٔط، (الكتب الستة

 . دار المإيد، ، بيروا ٖدار قطني  ،طسنن ال، ( هـٕٕٗٔ)علي بن عمر ، الدار قطني 

موسرروعة الحررديث ) ،سررنن أبرري داود ، ( هررـٕٓٗٔ)سررليمان بررن األشررعث بررن إسررحاق، السجسررتاني

 .دار السالم للنشر والتوةي  ، الرياض ،  ٔط، (الكتب الستة، الشريف 

،  بيررروا، " جررام  البيران عررن تؤويررل القرررآن(:" هررـ٘ٓٗٔ)أبرري جعفررر محمررد برن جريررر ، الطبررل 

 .طبعة دار الفكر

دار ، القراهرة فرتح البرارل شررا صرحيح البخرارل، ( هرـ7ٓٗٔ)العسقالني، أحمد بن علي برن حجرر

 . الريان للتراث

دار ، بيررروا ، مرقرراة المفرراتيح شرررا مشرركاة المصررابيح ، ( هررـٕٕٗٔ)علرري بررن سررلطان ، القررارل 

 .الفكر
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 .قاهرة ال  ،دار الشروق ،في يالل القرآن ،(م ٕٔٓٓ) سيد ،قطب  

 

، موسروعة الحرديث الشرريف )، صرحيح مسرلم ، ( هرـٕٓٗٔ)مسلم بن الحجراج برن مسرلم، القشيرل 

 .دار السالم للنشر والتوةي  ، الرياض ،  ٔط، (الكتب الستة

، (الكتب السرتة، موسوعة الحديث الشريف ) ،ماجه سنن أبن ، (هـٕٓٗٔ)محمد بن يةيد ،القةويني

 .نشر والتوةي  دار السالم لل، الرياض ،  ٔط

طبعرة ،تفسرير القررآن الكرريم ،  (هرـ٘ٓٗٔ)أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشرقي، ابن كثير

 . بيروا، دار طيبه 

موسرروعة الحررديث )، الصررغرى  سررنن النسررابي، (هررـٕٓٗٔ) بررن علرري  شررعيببررن أحمررد  ،النسررابي 

.توةي  دار السالم للنشر وال، الرياض ،  ٔط، (الكتب الستة، الشريف 

 :الكتا الشرعٌة والقانونٌة

دراسرة مقارنرة بالقرانون ، حقوق الطفولة في الشريعة اإلسالمية  ،(مٕٙٓٓ)هاللي عبدالاله ، أحمد 

 .دار النهرة العربية ، القاهرة ، الورعي 

، القراهرة ، التةاماا الحامل نحو الجنين بين التجريم واإلباحرة ، ( م99ٙٔ) هاللي عبدالاله، أحمد 

 .ار النهرة العربية د

الحمايرة الجنابيرة لحرق الطفرل فري الحيراة برين القروانين الوررعية  ،(م989ٔ)هاللي عبردالاله ، أحمد 

 .دار النهرة العربية، القاهرة ، والشريعة اإلسالمية 

  .مكتبة األسكندرية ، قراء الشعبي حكم اإلسالم في ال، (هـ9ٖٗٔ)فإاد عبدالمنعم أحمد  أحمد ،

 . السعودية الدار، جدة ،  اإلجهاض مشكلة، (م98٘ٔ) علت محمد ، البار

  .  الدار السعودية، جدة ، الطب والقرآن  خلق اإلنسان بين، ( م98ٗٔ)محمد علي ، البار 

دار  ، القراهرة ، األحكام األساسية لطسررة اإلسرالمية فري الفقره والقرانون ، (م97ٗٔ)ةكريا ، البرل 
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 .الشباب للطباعة

الفتراول البةاةيرة علرت هرامش الفتراول ،  (هرـٖٓٔٔ)اإلمرام حرافي الردين محمرد شرهاب، اة ابن البرة

 .بيروا، دار الطباعة ، الهندية 

 ،حقرروق الطفررل بررين الشررريعة اإلسررالمية و القررانون الرردولي، (م ٕ٘ٓٓ)حسررنين المحمرردل  ،برروادل

 .  دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية 

 .الكويا للتقدم العلمي  مإسسة ، الكويا ،  ٔط،وقون المع، (م98ٖٔ)منال منصور ، بوحيمد

اتجاهراا السياسرة الجنابيرة المعاصررة والشرريعة اإلسرالمية ،  (هرـٖٕٗٔ)محمد بن المدني ، بوساق

 .لعربية للعلوم األمنيةاكاديمية نايف ا ، الرياض 

رشررة و ، قبرررص ، ٔ/ط.تحويررل حقرروق الطفررل إلررت واقرر ،  (م99٘ٔ)غررانم وشرريرين صررقلي،بيبرري 

  .  الموارد العربية

دار الكتررب ، بيررروا  ،محمررد شرراهين: تحقيررق ، حاشررية البيجررورل ، (م99ٗٔ) ابررراهيم، البيجررورل

 . العلمية

،  قن الررروض المربرر  شرررا ةاد المسررت، ( هررـٓٔٗٔ)منصررور بررن يررونس بررن أدريررس ، البيهرروتي

 . مكتبة الحديثةال، الرياض 

دار  ، بيرروا ،كشف القنا  عن مرتن األقنرا  ، ( م98ٕٔ)منصور بن يونس بن أدريس ، البيهوتي

 .الفكر 

 

 ، تحقيق  ،الكبرى الفتاوى ،  (هـ8ٓٗٔ)تقي الدين أبوالعباس أحمد بن عبدالحليم ،  تيمية ابن
 

، رحلرة ابرن جبيرر، (م99ٕٔ)محمرد برن أحمرد برن جبيرر الكنراني األندلسري، أبرو الحسرين ، ابن جبير

   . دار ومكتبة الهالل، بيروا 

 

 ،  ٔ، طالنبوية التربية ومنه  اإلسالمية الشريعة في الطفل ،(م997ٔ) مهدل سهام ،جبار

.المكتبة العصرية، بيروا
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دار الكتررب ،  بيررروا، ٔط، القرروانين الفقهيررة، ( مٕٙٓٓ)أبررو القاسررم محمررد بررن أحمررد ابررن جررةل،

 العلمية

سرررالمية مقارنرررا بقرررانون ، جررررابم األحرررداث فررري الشرررريعة اإل(م 98ٙٔ)محمرررد الشرررحاا، الجنررردل  

 . دار الفكر  ، القاهرة  األحداث،

 .دار وابل للنشر ، عمان ، ن الدولي لحقوق اإلنسان القانو، (م989ٔ)غسان ، الجندل 

 .دار اآلفاق الجديدة ، بيروا ، المحلي ، ( مٕٖ٘ٔ)علي بن أحمد ، ابن حةم 

عبررد هللا بررن عبررد : ، المحقررقفررا ا نتاإلقنررا  لطالررب ،  (هررـٖٕٗٔ)موسررت بررن أحمررد ، الحجرراول 

 .مكتبة الملك فهد الوطنية ، الرياض ،  ٖطالتركي،المحسن 

،  كفايررة األخيررار فري حررل ا ختصررار ، ( م99ٗٔ) الحصرني، اإلمررام تقري الرردين أبرري بكرر بررن محمرد

  دار الخير ، دمشق  ، ٔط ، علي عبدالحميد بلطجي و محمد وهبي سليمان : تحقيق 

 ،التربية اإلسالمية لطو د منهجاً وهدفاً وأسرلوباً  ،( م ٕٔٓٓ-هـ ٕٕٗٔ)يد طعمهعبد المج ،حلبي  

 .ة دار المعرف ،بيروا ،  ٔط

 .حّبان ابن مطبعة، دمشق ،   العام النفس علم ،(هـ 7ٓٗٔ)انطون،  حمصي

 دار الكتب العلمية،بيروا ،علت شرا بداية المبتدئشرا فتح القدير، (م9ٕٓٓ)ابن الهمام،الحنفي

الحمايرة الجنابيرة للجنرين فري يرل التقنيراا المسرتحدثة ، ( مٕ٘ٓٓ)أميرة عردلي أميرر عيسرت  ، خالد

 . ار الفكر الجامعي د، اإلسكندرية 

المهررذب المسررتفاد لتربيررة األو د فرري ررروء ، (م ٕٓٓٓ -هررـ ٕٔٗٔ)جرراد هللا بررن حسررن  ،الخررداش 

  .  بة اإلسالميةعمان، المكت، ٔطالكتاب والسنة، 

علررت حاشررية الخرشرري علررت مررتن خليررل  حاشرري العرردول ، ( م997ٔ)محمررد بررن عبرردهللا ،  الخرشرري

 دار الكتب العلمية،  بيروا، ةكريا عميراا :تحقيق ،  ومعه حاشية العدول علت الخرشي
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 .دار الثقافة، األردن ، تربية الطفل في اإلسالم ، (مٖٕٓٓ)ةهدل محمد عيد ، إبراهيم  ،الخطيب 

 .دار إشراق ، عمان . ٔ/ط. المعوقينتعديل سلوك األطفال ، (م99ٖٔ)دجمال محم، الخطيب

 .مإسسة الرسالة ، القاهرة ،  تكافل في اإلسالمالمجتم  الم،  (م98ٔٔ)عبالعةية، الخياط 

،  ٔط، المسررربولية الجنابيرررة للطبيرررب فررري النيرررام السرررعودل  ، ( هرررـٕٙٗٔ) وجيررره محمرررد ،الخيرررال 

 . مكتبة هواةن، السعودية 

 
 دار ، القاهرة ،  ٔط،  لططباء الجنابية المسبولية، ( م997ٔ) عبدالوهاب محمد، خولي ال
 

.النهرة العربية

الشررا الصرغير علرت أقررب المسرالك إلرت ، (ا.د)البركاا احمرد برن محمرد برن احمرد  أبو، الدردير

 .دار المعارف،  ،القاهرة مذهب مالك

حاشررية الدسرروقي علررت الشرررا الكبيررر ،  (ا.د) بررن عرفررة أحمررد  شررمس الرردين محمررد ، الدسرروقي 

 . التراث العربي  دار إحياء، بيروا  ،( ط.د)،

مكتبرة ، الرياض ، ٔط،حق الطفل في التنشبة الصالحة ، (هـ8ٕٗٔ)عبد العةية بن سعد ، الدغيثر 

 .ةالملك فهد الوطني

، السنة والجعفريرة  الشريعة اإلسالمية دراسة مقارنة بين مذاهب، (م98ٙٔ)محمد حسين ، الذهبي 

 .دار التؤلفي ، القاهرة ،  ٔط

 ، القرراهرة ،دراسررة مقارنررة ،  الجنررابي المشررر  نيررر فرري اإلجهرراض ،(م99٘ٔ) محمررد حسررن ،ربيرر 

 . دار النهرة العربية 

 ، بيرروا ،  ٔط، المقتصرد ونهايرة المجتهرد بدايرة، (م988ٔ) برن محمرد أحمرد برن محمرد،  ابن رشد

 .دار الكتب العلمية 

محمرد أبرو  :، تحقيرق   شرا حدود ابرن عرفرة ،(م 99ٖٔ) محمد األنصارل أبو عبد هللا ،لرصا  ا

 .دار الغرب اإلسالمي  ، بيروا ، ٔط ،الطاهر المعمورلواألجفان 
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 .دار الفكر، بيروا، نهاية المحتاج إلت شرا المنهاج ،(هـٗٓٗٔ)محمد شهاب الدين ، الرملي 

 ،ترراج العررروس مررن جررواهر القرراموس ،(م99ٗٔ)ي الواسررطيمحمررد مرترررت الحسررين ،الةبيرردل   

 .دارالفكر ، بيروا 

  .دار الفكر، دمشق ، الفقه اإلسالمي وأدلته  ( م 98ٗٔ) وهبة، الةحيلي 

 .دار ابن كثير  ، بيروا،مقارنة  حقوق اإلنسان دراسة( 997ٔ)الةحيلي، وهبة 

، القراهرة. لقانونيرة وحردوده الشررعيةاإلنجاب الصناعي إحكامره ا ،(م99ٓٔ)محمد المرسي  ،ةهرة

 . دار النهرة العربية 

 .مإسسة الرسالة ،بيروا ، المفصل في أحكام المرأة والبيا ،  (م997ٔ)عبدالكريم، ةيدان 

دراسة مقارنرة فري الفقره اإلسرالمي ، بنوك النطف واألجنة  ،(مٕٔٓٓ)عطاء عبدالعاطي  ،السباطي

 .ة العربية النهر، القاهرة ، والقانون الورعي 

 . دار السالم، دمشق ، من رواب  حرارتنا ،  (هـ97ٖٔ)مصطفت ،السباعي

 .مطبعة جامعة دمشق ، دمشق ،  ٕط، اشتراكية اإلسالم ، (م9٘9ٔ)مصطفت، السباعي

 .دار المعرفة ، بيروا ، المبسوط ،  (هـ9ٓٗٔ)محمد بن أحمد بن سهل ،السرخسي 

أبري الصرعب  -تحقيرق د، ( هرـٕٖٙا )الحسرين الحنفري  اإلمام محمرد برن محمرود برن ،األسروشني 

 .دار الفريلة ، القاهرة ،جام  أحكام الصغار  ،محمود عبد الرحمن عبد المنعم ، البدرل 

 دار صادر  ، بيروا ،  ٔط،  الطبقاا الكبرى، ( م9ٙ8ٔ)محمد بن سعد بن مني  ، ابن سعد

 وسررلوكياً، صررحياً  الطفررل تربيررة دليررل ،، (م98٘ٔ) مرعرري مرعرري محمرردو،  جهرراد محمررد ، السررعيد

 .ربي  دار سوريا،

  .دار ناصر للثقافة ، بيروا ، األموال، (م 98ٔٔ)أبوعبيد ، ابن سالم 

 .بيروا،  دار أحياء التراث العربي ، إعانة الطالبين، ( ا.د)العالمة أبي بكر، السيد البكرل
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، فري قواعررد وفررو  الفقرره الشررافعي  األشررباه والنيررابر، (هرـ7ٕٗٔ) ، الحررافي جرالل الرردينالسريوطي

 . الكتاب العربيدار ، بيروا، محمد المعتصم باهلل البغدادل:تحقيق

 .المعرفة دار، بيروا ،  األم، (هـٕٙٗٔ) إدريس بن محمد اإلمام،  الشافعي

دار النهررة ، القراهرة ، حماية الطفولرة فري التنيريم القرانوني المصررل ، (م98ٕٔ)عةيةة ،شريف 

 العربية

 
 .دار الحديث ، القاهرة ،   ٔط، نيل األوطار ، ( هـٖٔٗٔ)محمد بن علي ، شوكاني ال

 .مطاب  الفرةدق ، الرياض ، الطفل في الشريعة اإلسالمية ،  (هـٕ٘ٗٔ)محمد أحمد، الصالح 

 

.عالم الكتب، القاهرة ، ٔط ،  المصنف ، ( م998ٔ)الصنعاني، الحافي أبو بكر عبد الرةاق
 

 .دار الشروق ، ، عمان حقوق فباا ذاا أورا  خاصة ، ( مٕٔٓٓ)هاني سليمان الطعيماا، 
 

 جامعة نايف ، الرياض، عليه المجني للطفل الجنابية الحماية، ( م999ٔ)أحمد محمود طه،
 

.للعلوم األمنية

، ( حاشرية ابرن عابردين)رد المحترار علرت الردر المخترار ، (هـٖٕٗٔ)محمد أمين بن عمر ، عابدين 

 . عالم الكتب دار، ق دمش

المحررامي بالمحافيررة علررت أسرررار   لتررةامالحمايررة الجنابيررة ،  (مٖٕٓٓ)محمررود صررالح  ،العررادلي 

 .دار الفكر الجامعي ،  اإلسكندرية،  ٔط،موكليه 

مكتبرررة ،القاهرة ،أحكرررام الشرررريعة اإلسرررالمية فررري األحررروال الشخصرررية ،(م9٘8ٔ)محمرررد  ،عبرررد هللا

 . اإليمان

دار النهرررة ، القرراهرة ،راسررة مقارنررة د، المعاملررة الجنابيررة لططفررال ، (م999ٔ)ةيررةفو ،عبدالسررتار

  .العربية

دار المعرفة، بيروا ، لطمام علي بن طالب شرا نه  البالغة ، (م88٘ٔ)محمد، عبده 

دار  ، بيررروا  ،التشررري  الجنررابي اإلسررالمي مقارنررة بالقررانون الورررعي  ،(ا.د)عبرردالقادر،عرروده 



 -215- 

 . عربي الكتاب ال

 مطبعة المعاهد الدينية ، مصر،  ٔط، كتاب الوقف ، (م9ٔ٘ٔ)عبد الجليل عبد الرحمن ، عشوب 

 .مكتبة الرسالة الحديثة  ،  عمان، ٕط،م األسرة في اإلسالم نيا، (م989ٔ)محمد  ،عقلة

  ،تربيرة األبنراء والبنراا فري رروء القررآن والسرنة ،( مٕٔٓٓ-هرـ ٕٕٗٔ)خالد عبرد الررحمن ،العك 

 .دار المعرفة ،بيروا،  ٗط

 . دار النهرة العربية، القاهرة ، تفاقياا الدولية لحقوق اإلنسان ا ، (م99ٓٔ)وابل أحمد، عالم 

 .دار السالم  ، القاهرة  ،اإلسالم تربية األو د في  ،(هـٖٓٗٔ)عبد هللا ناصح ،علوان

 .للماليين دار العلم ، بيروا، ٕط. خطط الشام، (م9ٙ9ٔ)محمد كرد ،  علي  

مكتبرة ،المنصرورة ،تربية األو د في اإلسالم من الكتاب والسرنة ، (م99ٓٔ)محمود محمد ، عمارة 

 .اإليمان 

 .دار الفكر العربي ،القاهرة .القانون الدولي العام، (م98ٗٔ)إبراهيم محمد ، العناني 

 .مية دار الكتب العل ، بيروا  ،البناية في شرا الهداية ، (هـٕٔٗٔ)محمود بن أحمد  ،العيني 

الرردار ، القراهرة ، دراسراا فرري القرانون الردولي الجنررابي ،   (م99٘ٔ)محمرد محيرري الردين ، عروض 

 .الجامعية 

دات الكتــ   , بيــت  , 3ط،إحيرراء علرروم الرردين ، (هـــ3645)أبررو حامررد محمررد بررن محمررد  ،الغةالرري 

 .العممية

 ، السعودية ، دار الخير ، يدة الناشا منه  اإلسالم في تربية عق، (م998ٔ)خير محمد  ،فاطمة 

 

.مطبعة الجامعة ، ، دمشق ( فليبوجراميتيكا)مبادئ الدفا  ا جتماعي ، ( م9ٙ9ٔ)الفارل، محمد

دار ، بيرروا، المحسن التركري دتحقيق عب،  منتهت اإلراداا (.م99ٙٔ)محمد بن أحمد  ، الفتوحي

 .الكتب العلمية 
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 .دار الكتب العلمية  ،بيروا،ٔط، الحكام  تبصرة ،  (هـٙٔٗٔ)أبوالبقاء ابراهيم ، ابن فرحون 

  .دار العلم للماليين ، بيروا ، ي األسرة في الشر  اإلسالم، (م97ٗٔ)عمر ، فروخ 

، بيرروا ،   قنشرية الرروض المربر  شررا ةاد المسرتحا، (هرـ97ٖٔ)عبدالرحمن محمرد ،ابن قاسم 

  .دار الكتاب العربي 

 .دار السعادة ، القاهرة ،  ٔط، يذ القراء والتقاري والتنف،  (هـٖٓٗٔ)عبدالرحمن، القاسم 

 .دار النهرة العربية ،القاهرة ،الحماية الجنابية للطفولة ،( م998ٔ)محمد محمد مصباا ،القاري 

إحيراء الترراث  دار،  بيرروا ،  ٔط ، المغنري،  ( م98٘ٔ)عبردهللا برن أحمرد   أبومحمرد ،ابن قدامة 

 العربي

 .المكتب اإلسالمي ، بيروا ، ٔط، فتاول معاصرة ، ( م99ٖٔ)يوسف بن محمد ، ل القرراو

المكترب  ، بيرروا ، 7ط،حرالل والحررام فري اإلسرالم ال،  (م97ٖٔ)محمرد يوسف بن ، القرراول 

 .  م97ٖٔاإلسالمي 

 .دار الشروق ، بيروا،  اإلسالا وحقوق اإلاسان د اسة مقا اة، (م98ٓٔ)محمد سيد ،قطب 

 .مطبعة المنار، تونس ، سياسة الصبيان وتدبيرهم، (م98ٙٔ)الشي، بن الجةار ، وانيالقير

، تحفررة المررودود بؤحكررام  المولررود، ( هررـٕٓٗٔ)محمررد بررن أبرري بكررر بررن أيرروب ، ابررن قرريم الجوةيررة 

  .كمال علي الجمل، مصر، مكتبة اإليمان :تحقيق

، ٔط ةاد المعاد في هردل خيرر العبراد،، ( هـٕٓٗٔ)محمد بن أبي بكر بن أيوب ، ابن قيم الجوةية 

 . حةم أبن دار، بيروا

، إعرالم المروقعين عرن رب العرالمين ، ( هرـٔٔٗٔ)محمرد برن أبري بكرر برن أيروب، ابن قيم الجوةية 

  .دار الكتب العلمية ، بيروا ، ٔط

بررداب  الصررناب  فرري ترتيررب الشررراب  ، (م98ٙٔ)اإلمررام عررالء الرردين أبرري بكررر بررن مسررعود، ينالكاسررا
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 .دار الكتب العلمية  ،بيروا ،

 
 دار ، بيروا ،البداية والنهاية ، ( هـٕٗٗٔ)أبي الفداء أسماعيل بن عمر بن  كثير ، ابن كثير 

 
عالم الكتب

 

 جريمة إجهاض الحوامل دراسة مقارنة في موقف ، ( م99ٙٔ)  لبنة، مصطفت عبد الفتاا
 

.دار أولي النهت، بيروا ،  ٔط، الشراب  السماوية والقوانين المعاصرة

 ،اإلسركندرية ، الفقهراء وآراء األطبراء أقروال برين الصرناعي التلقيح ،( مٕٙٓٓ) محمد أحمد ، لطفي

 .الفكر الجامعي دار 

دار إحيراء الترراث  ، محمرد فرإاد عبردالباقي : تحقيرق  ،الموطؤ ،  (م98ٓٔ)أبوعبد هللا، األمام مالك 

 .القاهرة، العربي 

 .دار الكتب العلمية، بيروا ،  ٔط،  محمد عبدالقادر عطا
 

النهرة العربية، القاهرة ،  واإلباحة الحير بين األرحام إجارة عقد، ( مٕٓٓٓ)حسني ، محمد 

حمايررة الطفولررة فرري الشررريعة اإلسررالمية والقررانون الرردولي العررام  ،(ا.د)محمررد عبررد الجرراد  ، محمررد

 ، يق الدوليرة والشرريعة اإلسرالميةالمواث وحماية األمومة والطفولة في،والسوداني والسعودل 

 . نشؤة المعارف م،  باإلسكندرية

، حقوق الطفل بين الشريعة اإلسالمية والقرانون الردولي ، (م977ٔ)عبدالعةية عبدالهادل ، مخيمر 

 .الكويا ، مطبوعاا الجامعة ، الطبعة األولت 

 .ار النهرة العربية د ، القاهرة ،القراء في اإلسالم ، (ا.د)محمد سالم  ،كوردم

 
دار النهرة ، القاهرة ،  ٔط، نيرة اإلسالم إلت تنييم النسل ، (م9٘ٙٔ)محمد سالم ، مدكور 

.العربية


القاهرة ،  ٔ، ط الجنين واألحكام المتعلقة به في الفقه اإلسالمي ،  ( م9ٙ9ٔ)، محمد سالممدكور

 . النهرة العربية  دار،  

 .الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية ،األطفال السعداء ، (هـٖٓٗٔ)عهود عامر ،المةيني 
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 .دار عالم الكتب ، القاهرة ،  تهذيب األخالق، ( مٕ٘ٓٓ)احمد بن محمد ، ابن مسكويه

المسبولية الجنابية في قانون األحداث علت روء الفقه اإلسرالمي ،  (ا.د) محمد نوا علي، معابدة 

 وم اإلسالمية جامعة العل، األردن ، دراسة مقارنة، 

 مكتبة دار المحبة ، دمشق  اإلسالمية، الشريعة في المواريث، (م97ٓٔ)بشير محمد ، المفشي

، الريرراض  ،ٕط،إيرراحاا علرت نيرام اإلجرراءاا الجنابيرة ، (هرـ7ٕٗٔ)إبرراهيم حسرن ، الموجران

 مكتبة الملك فهد، 

  .الكويا ،  ٔط، قاف والشبون اإلسالمية وةارة األو، ( م 99٘ٔ)الموسوعة الفقهية 

دراسرة  ،قرانون الطفولرة الجانحرة والمعاملرة الجنابيرة لطحرداث ،(م ٕٙٓٓ)محمود سليمان  ، موست

 . منشؤة المعارف ، اإلسكندرية  ،مقارنة في التشريعاا الوطنية و القانون الدولي

 

 : تحقيق، ا ختيار لتعليل المختار ، (مٕ٘ٓٓ)، عبدهللا بن محمود بن مودود الحنفيالموصلي
 

.دار الكتب العلمية ، بيروا ،  ٖعبداللطيف محمد عبدالرحمن، ط

، الحماية القانونية لططفرال مواجهرة برالمتغيراا ا جتماعيرة وا قتصرادية ، (مٕٕٓٓ)رجاء  ،ناجي

 .المغرب

،  ٔط،  اإلسالمية الشريعة في، الجنين جنس تحديد حكم ،( هـٕٙٗٔ)الميمان هللا عبد ناصر

.جامعة الملك سعود، الرياض 
 

 .دار الثقافة ، عمان ،  األشخاص الجرابم الواقعة علت ، (ـهـٕٕٓٓ)محمد صبحينجم، 

،  ٔط ،  مانيررة وحقرروق اإلنسرران الورررعيةالمسررلمون بررين العل، (م997ٔ)عرردنان ررررا ، النحررول 

 النحول  ارد ،  السعودية

 

 الصرحة فري به والعناية ونموه وتنشبته هتربيت المثالي الطفل ،(م ٕٕٓٓ)نبيل محمد  علي، النشواتي

 .القلم دار ،دمشق والمرض،
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 .نشؤة المعارف م،اإلسكندرية ، تشريعاا حماية الطفولة ، (م977ٔ)حسني  ،نصار

 .المكتب اإلسالمي للنشر ، بيروا ، رورة الطالبين ،  ( هـ٘ٓٗٔ)يحيت بن شرف،  النوول

، القراهرة ،  واخرتالفهم األربعرة األبمرة إجمرا ،  (هـٖٓٗٔ) محمد بن يحيت الميفر أبي ،هبيرة أبن

  .دار العال للنشر والتوةي  

الحمايررة الدوليررة لحقرروق اإلنسرران فرري إطررار منيمررة األمررم المتحرردة ، (مٕٓٓٓ) أحمررد ،أبررو الوفرراء

  .الطبعة األولت ، القاهرة ، دار النهرة ، والوكا ا الدولية المتخصصة 

 :الرسائل العلمٌة

 :وراهرسائل الدكت

دراسررة تطبيقيرة مقارنرة علررت ، الحمايررة الجنابيرة للطفرل ،(.مٕٕٓٓ)عررادل بردول علرت  ،عبرد الجرواد

  .القاهرة ، كلية علوم الشرطة  ،رسالة منشورة ،استغالل األطفال في البغاء 

بحرث مقردم لنيرل شرهادة ، الحمايرة الجنابيرة للطفرل فري التشرري  الجةابررل ، (م8ٕٓٓ) علري ،قصير

 . الجةابر، جامعة الحاج لخرر ، في العلوم القانونية  الدكتوراه

رسرالة دكتروراه ، وفقهيرا اإلجهاض المحرض الجنابي والدوابي طبيا وقانونيرا ، منت فاية ، اللوةل 

 .جامعة األردن ، عمان ،  (منشورة)

جامعرررة  ، رسررالة دكتررورا، الحمايرررة الجنابيررة لطحررداث ، (م999ٔ)احمررد محمررد يوسررف  ، وهرردان

 .قاهرةال

 :رسائل الماجستٌر

، الجرررابم الجنابيررة الواقعررة علررت األطفررال ، (هررـٕٕٗٔ)إبررراهيم بررن عمررر بررن عبررد هللا ، بررا وةيررر

 .عهد العالي للقراء الم، الرياض 

اإلسرالمية جريمة إهمال الطفل من قبل أبويه في الشرريعة ، (هـٕٙٓٓ)خالد محمد عبد هللا ، المفلح 
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 .يةنايف العربية للعلوم األمن جامعة،  الرياض، والقانون 

دراسررة ، حقرروق الطفررل فرري اإلسرالم واإلتفاقيرراا الدوليررة ،  (هرـٖٕٗٔ)سررمر خليررل محمررود ، عبردهللا

 .جامعة النجاا ،  فلسطين، مقارنة 

 :المعاجم اللغوٌة والقانونٌة

ةهروة  تحقيق أحمد إبراهيم،مختار الصحاا ، (هـٕ٘ٗٔ)الشي، ةين الدين محمد ، أبو بكر الراةل 

 .دار الكتاب العربي  ، بيروا  ،

  .دار الفكر، دمشق ،  ٔط، القاموس الفقهي ،  (هـٕٓٗٔ)سعدل  ،أبو جيب

 .دار العلم للماليين ، بيروا ،  ٗط، معجم لغول عصرل ( م 98ٔٔ)، جبران مسعود  ،الرابد

 .ميرية المطبعة األ، بيروا ،  ٕط، المصباا المنير ،  (هـٖٖٗٔ)أحمد محمد ، الفيومي 

 ،  السعودية الموسوعة العربية العالمية، (م99ٙٔ)مإسسة أعمال الموسوعة العربية 

 . مكتبة الشروق الدولية  ، القاهرة ،  ٗط،المعجم الوسيط ،  (م ٕٗٓٓ)إبراهيم وآخرون ،مصطفت

أمرين برن محمرد عبرد :صرححه ،لسران العررب،  (م999ٔ) جمال الدين محمد بن مكرم، منيور ابن 

 . دار أحياء التراث العربي، بيروا ،  ٖط،اب َومحمد الصادق العبيدل الوه

 :األنظمة والقوانٌن

 .م9ٙ9ٔا تفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية عام 

 .م989ٔعام ، الجمعية العامة لطمم المتحدة ، اتفاقية حقوق األطفال 

الردول العربيرة علرت مسرتوى القمرة، اإلطار العربي لحقوق الطفل المصادق عليه من مجلس جامعة 

 .عمان، المملكة األردنية الهاشمية ٕٔٓٓمارس  8ٕ

اإلطررار العربرري لحقرروق الطفررل المصررادق عليرره مررن مجلررس جامعررة الرردول العربيررة علررت مسررتوى   

 .عمان، المملكة األردنية الهاشمية ٕٔٓٓمارس  8ٕالقمة، 
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 .م9ٗ8ٔعام ، لطمم المتحدة الجمعية العامة ، اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

نروفمبر  ٙالدليل التشريعي النموذجي لحقوق الطفل المعتمد مرن قبرل مجلرس وةراء العردل العررب، 

  .، جامعة الدول العربية(األول والثاني والثالث والراب : األجةاء)، ٕٓٓٓ

فري  9ٙٔروابط إيدا  األحداث في دور الرعاية ا جتماعيرة بموجرب قررار مجلرس الروةراء رقرم 

 .هـ9ٕٗٔ/ٙ/9ٔ

والموافرق عليره مرن قبرل ، الصرادر مرن منيمرة المرإتمر اإلسرالمي ، عهد حقوق الطفل في اإلسالم 

 .هـ7ٕٗٔ/7/8ٕفي  ٗ٘/المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م

 هـ،  9ٖٙٔ/ ٘/ ٕٔفي  ٕٗٔقرار الهيبة القرابية العليا رقم 

عررام . المملكررة العربيررة السررعودية، اإلدارة العامررة للحمايررة ا جتماعيررة القررار الرروةارل بشررؤن مهررام 

 .هـٕ٘ٗٔ

 .قراراا المنيمة اإلسالمية العالمية للمرأة والطفل

 الرياض –قراراا وتعاميم وةارة الداخلية 

 .هـ9ٖ٘ٔ بحة األطفال المحتاجين للرعاية سنة 

 هـ 9ٖ٘ٔ بحة دور المالحية ا جتماعية عام 

 . [مٕٗٗٔ، ٗط]يم ولوابح وكالة الوةارة للشإون ا جتماعية مجموعة ن

، مجلس الشرورى ، مشرو  نيام حماية الطفل من اإلساءة واإلهمال في المملكة العربية السعودية 

 .هـٕٙٗٔعام 

( 9ٖ/م)صردر بالمرسروم الملكري رقرم نيام اإلجراءاا الجةابية بالمملكة الصادر بالمرسوم الملكي 

 .هـٕٕٗٔ/8/7ٕوتاري، 

 .هـ وملحقاته98ٖٔنيام السجن والتوقيف سنة 
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 .هـ98ٖٔنيام العمل والعمال سنة 

 8ٔ/ونيررام القررراء الجديررد الصررادر بالمرسرروم الملكرري رقررم م. هررـ9ٖ٘ٔنيررام القررراء السررعودل 

 هـ 8ٕٗٔ/9/9ٔوتاري، 

 :مقاالت الصحف والمجالت

الجمعيرررة : اإلنسررران، القررردس اتفاقيررراا دوليرررة خاصرررة، سلسرررلة منشررروراا التعلررريم الشرررعبي لحقررروق

 .م989ٔ(القانون)الفلسطينية لحماية حقوق اإلنسان والبيبة 

 م 89ٓٔ،  ٕعدد ، جامعة الكويا ، مجلة العلوم ا جتماعية ، حقوق الطفل ، تركي رابح

 . م8ٕٓٓ، (ٕٗٓٔ)جريدة الوطن السعودية، العدد 

 دةمجموعة صكوك دولية ـ منشوراا األمم المتح،حقوق اإلنسان 

 

 . الكويا، ، مجلة العربي   الجنين جنس في التحكم،  حتحوا حسان

القراهرة  العردد .مجلة الحقوق". حقوق الطفل في محيط األسرة دراسة مقارنة" ، سعيد ليلت عبد هللا 

 م98ٗٔسبتمبر / ٖ

، دد عر، مجلرة اإلجتهراد ، حقوق الطفل بين الشرعية الدولية والشريعة اإلسالمية ، محمد ، السماك 

 م 998ٔ، بيروا ،  ٓٗو  9ٖ

 ، قررررايا الصرررحة اإلنجابيرررة مرررن منيرررور إسرررالمي " بحرررث بعنررروان، ناصرررر الررردين محمرررد، الشررراعر

 م ٕٗٓٓ،فلسطين 

 ٕٓٓٔٔالعردد و هـ8ٕٗٔ/٘/٘ٔ تاري،،  ٓٔٗٓٔ عدد، الشرق األوسط ، صحيفة العرب الدولية 

 .هـٖٓٗٔمحرم  ٘ٔيوم األحد ، 

 ( اإلسالمً المإتمر لمنظمة تابعة) الدولً اإلسالمً الفقه مجمع مجالت

إبريررل /ٖالعرردد(إيسرريكو)تصرردر عررن المنيمررة اإلسررالمية للتربيررة والعلرروم والثقافررة، مجلررة اإلسررالم 
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 م98٘ٔ

 .الرياض،  ٔٔالعدد ، الرباسة العامة إلداراا البحوث العلمية واإلفتاء ، مجلة البحوث اإلسالمية 

 .م 99ٕٔسبتمبر ، العدد الثالث ، ويا جامعة الك، مجلة الحقوق والشريعة

 . 98ٙٔيونيو ، العدد الثامن ، جامعة أسيوط ، مجلة الدراساا القانونية 

 .م99ٓٔنيسان /ٕٕالعدد . الجمعية الكويتية لتقديم الطفولة، مجلة الطفولة العربية

 م ٕٔٓٓيونيو / 7م  العددٕٔٓٓور  األطفال في العالم ، مجلة الطفولة العربية

 .هـٕٓٗٔعام ، المملكة العربية السعودية ، العدد الثاني والراب  ، ة العدل مجل

 ٖٖعدد  –الكويا  –مجلة العربي 

 .م98ٕٔالقاهرة ، مجلة القانون وا قتصاد 

 . م998ٔتشرين أول / ٕالعدد . كلية الشريعة والدراساا اإلسالمية، مجلة جامعة باقة الغربية 

 .هـ7ٕٗٔربي  اآلخر ،  ٔٔعدد  ،الكويا ، مجلة معهد القراء 

 ٖعردد . مجلرة الحقروق". اتفاقية حقوق الطفل خطوة إلت األمام أم إلت الوراء"عبد العةية  ، مخيمر

 .م99ٖٔ

 .م99ٙٔمطبوعاا منيمة العفو الدولية 

 : المصادر األجنبٌة واالنترنت

 .ار المعارف د ، القاهرة ،ترجمة عادل ةعيتر ، التربية  ،( م9٘ٙٔ)جان جاك روسو   -

-  Rassat: op. Cit: P 176.177   obert 

 -Glan ville Williams: Criminal law, the general part 2ed: 1961  

   - ABBOT(Grace): the child and state ,new York ,1938  
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" ا نترنررا. "ـ جنيررف 9ٕٗٔمكتبررة حقرروق اإلنسرران بجامعررة منيسرروتا، إعررالن حقرروق الطفررل لعررام 

http://www1.umn.edu/humant/arb/child1924.htm1ptm1page1of1.   

 .ٔص.موقررر  أمرررران": ا نترنرررا. "حقررروق الطفررررل مرررن منيرررور دولرررري: نبيررره صرررالا لاير، - 

http://www.amanjordan.org/conferences/vaciaw/vaciaw14.htm.page

6of10.   

–  http://www.amanjordan.org un/un72اتفاقياا دولية وإقليمية لحقوق اإلنسان  -

 .اإلنترنا" حقوق األو د " سالمي أثر التربية اإلسالمية في أمن المجتم  اإل -

Http://www.saaid.net/doat/ahdal/0017.html   

 . اإلنترنا" اغتربوا   ترووا : " األلفي، عمر -

http://islamset.com/arabic/aship/igaribo.html 

 .اإلنترنا. اتفاقية حقوق الطفل: حداد، نجيبة محمود -

http://www.amanjordan.org/conferences/vaciaw19.html 

  حقرررررررروق الطفررررررررل مررررررررن وجهررررررررة اإلسررررررررالم :محمررررررررد صررررررررالح أبررررررررو العررررررررال –د  -

http://www.isesco.org.ma/arabe/publications/tifl/p18.php 

" م بعنروان ٕٕٓٓ/ٖ/ٕ٘خطيب، كمال، نقالً عن مقالة فري صرحيفة هرآرتس عردد يروم ا ثنرين  -

نقرل هرذا المقرال بردورها عرن صرحيفة والتي ت" ألغلب المواليد في أوروبا   يوجد آباء شرعيين

مسررررررررررررررررررررررررررلمة " موقرررررررررررررررررررررررررر " ا نترنررررررررررررررررررررررررررا"نيويررررررررررررررررررررررررررورك األمريكيررررررررررررررررررررررررررة 

http://www.muslema.com/muslema/article?sid408Page1-2 

الشرررررررربكة ": ا نترنررررررررا. "حقرررررررروق الطفررررررررل بررررررررين الحقيقررررررررة واإلدعرررررررراء: عليرررررررروه، علرررررررري -

 http://islam web.net/family/sons21.htmPage2اإلسالمية

http://www1.umn.edu/humant/arb/child1924.htm1ptm1page1of1
http://www.amanjordan.org/conferences/vaciaw/vaciaw14.htm.page6of10
http://www.amanjordan.org/conferences/vaciaw/vaciaw14.htm.page6of10
http://www.amanjordan.org/
http://www.saaid.net/doat/ahdal/0017.html
http://islamset.com/arabic/aship/igaribo.html
http://www.amanjordan.org/conferences/vaciaw19.html
http://www.isesco.org.ma/arabe/publications/tifl/p18.php
http://www.muslema.com/muslema/article?sid408Page1-2
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مقارنررة بررين حقرروق الطفررل الورررعية وبررين الترري قررتهررا الشررريعة :الةهرانرري، علررت إبررراهيم -

 Htt://www.saaid.net/leqa/9.htm page 25". اإلنترنا" اإلسالمية

 http:www.saaid.net/leqa/q.htm.pageاإلنترنا، : أبو الفتوا الشي، خالد -

الموقر  اإللكترونري للشربكة العربيرة لمعلومراا حقروق ،تقارير المنيمة العربية لحقروق اإلنسران  -

 www.hrinfo.net: اإلنسان

تقريررر حررول حقرروق ذول ا حتياجرراا الخاصررة فرري التشررريعاا السررارية فرري ، عمرررو، ةيرراد  -

 . دولية وإقليمية لحقوق اإلنسان واتفاقياا. مٕٔٓٓرام هللا . فلسطين

- http://www.ktaby.com/book-onebook-3728.html إدارة  قواعررررررد: ليررررررث ةيرررررردان

 .شبون قراء األحداث في المعايير الدولية

ورقرة عمرل مقدمرة لمرإتمر التجديرد ، ي الشريعة اإلسرالمية حقوق الطفل ف، محمد أحمد الصالح  -د

http://www.elazhar.com/conf_au/13/15.aspعلت الموق  ، م ٕٔٓٓمايو، في الفكر اإلسالمي 

 
 
 
 
 







 

 

 

 

http://www.hrinfo.net/
http://www.ktaby.com/book-onebook-3728.html%20ليث%20زيدان%20:%20قواعد
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 اتفاقٌة حقوق الطفل

ة العامةة لألمةم المتحةدة والتً اعتمدت وعرضت للتوقٌةع والتصةدٌق واالنضةمام بموجةا قةرار الجمعٌة

سةةبتمبر / اٌلةةول  ٕم، وتةةارٌخ بةةدء النفةةاص 989ٔنةةوفمبر / تشةةرٌن الثةةانً  ٕٓالمةةإرف فةةً   ٕ٘/ٗٗ

 م99ٓٔ

 الجزء األول

 ٔالمادة 

ألغراض هذه ا تفاقية، يعنت الطفل كل إنسان لم يتجاوة الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك 

 . بموجب القانون المنطبق عليه

 ٕالمادة 

تحترم الدول األطراف الحقوق المورحة في هذه ا تفاقية وترمنها لكل طفل يخر  لو يتها دون . ٔ

أل نو  من أنوا  التميية، بغض النير عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم 

ي أو اإلثني أو ا جتماعي، أو أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القوم

 .ثروتهم، أو عجةهم، أو مولدهم، أو أل ور  آخر

تتخذ الدول األطراف جمي  التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جمي  أشكال التميية أو العقاب . ٕ

تهم أو القابمة علت أساس مركة والدل الطفل أو األوصياء القانونيين عليه أو أعراء األسرة، أو أنشط

 . آرابهم المعبر عنها أو معتقداتهم

 ٖالمادة 

في جمي  اإلجراءاا التي تتعلق باألطفال، سواء قاما بها مإسساا الرعاية ا جتماعية العامة أو . ٔ

الخاصة، أو المحاكم أو السلطاا اإلدارية أو الهيباا التشريعية، يولي ا عتبار األول لمصالح الطفل 

 .الفرلت
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ول األطراف بؤن ترمن للطفل الحماية والرعاية الالةمتين لرفاهه، مراعية حقوق تتعهد الد. ٕ

وواجباا والديه أو أوصيابه أو غيرهم من األفراد المسإولين قانونا عنه، وتتخذ، تحقيقا لهذا الغرض، 

 .جمي  التدابير التشريعية واإلدارية المالبمة

اراا والمرافق المسإولة عن رعاية أو حماية تكفل الدول األطراف أن تتقيد المإسساا واإلد. ٖ

األطفال بالمعايير التي ورعتها السلطاا المختصة، و  سيما في مجالي السالمة والصحة وفت عدد 

 . مويفيها وصالحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة اإلشراف

 . تكفل الدول األطراف إلت أقصت حد ممكن بقاء الطفل ونموه. ٕ

 3المادة 

سجل الطفل بعد و دته فورا ويكون له الحق منذ و دته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ي. ٔ

 .ويكون له قدر اإلمكان، الحق في معرفة والديه وتلقت رعايتهما

تكفل الدول األطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتةاماتها بموجب الصكوك الدولية . ٕ

 .  سيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلكالمتصلة بهذا الميدان، و

 8المادة 

تتعهد الدول األطراف باحترام حق الطفل في الحفاي علت هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه، . ٔ

 .وصالته العابلية، علت النحو الذل يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي

شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول األطراف  إذا حرم أل طفل بطريقة غير. ٕ

 . المساعدة والحماية المناسبتين من أجل اإلسرا  بإعادة إثباا هويته

 

 9المادة 
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ترمن الدول األطراف عدم فصل الطفل عن والديه علت كره منهما، إ  عندما تقرر السلطاا . ٔ

لقوانين واإلجراءاا المعمول بها، أن هذا الفصل المختصة، رهنا بإجراء إعادة نير قرابية، وفقا ل

وقد يلةم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة . ررورل لصون مصالح الطفل الفرلت

الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشؤن محل 

 .إقامة الطفل

من هذه المادة، تتاا لجمي  األطراف المعنية الفرصة لالشتراك  ٔام عمال بالفقرة في أية دعاوى تق. ٕ

 .في الدعوى واإلفصاا عن وجهاا نيرها

تحترم الدول األطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في ا حتفاي بصورة منتيمة . ٖ

 .ذلك م  مصالح الطفل الفرلتبعالقاا شخصية واتصا ا مباشرة بكال والديه، إ  إذا تعارض 

في الحا ا التي ينشؤ فيها هذا الفصل عن أل إجراء اتخذته دولة من الدول األطراف، مثل . ٗ

بما في )تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل لالحتجاة أو الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة 

، تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب، (لشخصذلك الوفاة التي تحدث ألل سبب أثناء احتجاة الدولة ا

للوالدين أو الطفل، أو عند ا قتراء، لعرو آخر من األسرة، المعلوماا األساسية الخاصة بمحل 

إ  إذا كان تقديم هذه المعلوماا ليس لصالح ( أو أعراء األسرة الغاببين)وجود عرو األسرة الغابب 

تترتب علت تقديم مثل هذا الطلب، في حد ذاته، أل نتاب   وترمن الدول األطراف كذلك أن  . الطفل

 (. أو األشخاص المعنيين)رارة للشخص المعنت 

 ٓٔالمادة 

، تنير الدول األطراف في 9من المادة  ٔوفقا لاللتةام الواق  علت الدول األطراف بموجب الفقرة . ٔ

تها بقصد جم  شمل األسرة، بطريقة الطلباا التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادر

وتكفل الدول األطراف كذلك أ  تترتب علت تقديم طلب من هذا القبيل نتاب  . إيجابية وإنسانية وسريعة

 .رارة علت مقدمي الطلب وعلت أفراد أسرهم
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للطفل الذل يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في ا حتفاي بصورة منتيمة بعالقاا شخصية . ٕ

وتحقيقا لهذه الغاية ووفقا  لتةام الدول . تصا ا مباشرة بكال والديه، إ  في يروف استثنابيةوا

، تحترم الدول األطراف حق الطفل ووالديه في مغادرة أل بلد، 9من المادة  ٕاألطراف بموجب الفقرة 

يود التي ينص و  يخر  الحق في مغادرة أل بلد إ  للق. بما في ذلك بلدهم هم، وفت دخول بلدهم

عليها القانون والتي تكون ررورية لحماية األمن الوطني، أو النيام العام، أو الصحة العامة، أو 

اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم وتكون متفقة م  الحقوق األخرى المعترف بها في هذه 

 . ا تفاقية

 ٔٔالمادة 

طفال إلت الخارج وعدم عودتهم بصورة غير تتخذ الدول األطراف تدابير لمكافحة نقل األ. ٔ

 .مشروعة

وتحقيقا لهذا الغرض، تشج  الدول األطراف عقد اتفاقاا ثنابية أو متعددة األطراف أو ا نرمام . ٕ

 . إلت اتفاقاا قابمة

 ٕٔالمادة 

تلك تكفل الدول األطراف في هذه ا تفاقية للطفل القادر علت تكوين آرابه الخاصة حق التعبير عن . ٔ

اآلراء بحرية في جمي  المسابل التي تمس الطفل، وتولت آراء الطفل ا عتبار الواجب وفقا لسن الطفل 

 .ونرجه

ولهذا الغرض، تتاا للطفل، بوجه خاص، فرصة ا ستما  إليه في أل إجراءاا قرابية وإدارية . ٕ

م  القواعد اإلجرابية  تمس الطفل، إما مباشرة، أو من خالل ممثل أو هيبة مالبمة، بطريقة تتفق

 . للقانون الوطني

 ٖٔالمادة 
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يكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جمي  أنوا  المعلوماا واألفكار . ٔ

وتلقيها وإذاعتها، دون أل اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بؤية وسيلة 

 .أخرى يختارها الطفل

يجوة إخرا  ممارسة هذا الحق لبعض القيود، بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون  ةمة . ٕ

 :لتؤمين ما يلي

 احترام حقوق الغير أو سمعتهم، أو،( أ)

 . حماية األمن الوطني أو النيام العام، أو الصحة العامة أو اآلداب العامة( ب)

 ٗٔالمادة 

 .حرية الفكر والوجدان والدين تحترم الدول األطراف حق الطفل في. ٔ

تحترم الدول األطراف حقوق وواجباا الوالدين وكذلك، تبعا للحالة، األوصياء القانونيين عليه، في . ٕ

 .توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم م  قدراا الطفل المتطورة

يها القانون والالةمة   يجوة أن يخر  اإلجهار بالدين أو المعتقداا إ  للقيود التي ينص عل. ٖ

 . لحماية السالمة العامة أو النيام أو الصحة أو اآلداب العامة أو الحقوق والحرياا األساسية لبآخرين

 ٘ٔالمادة 

 .تعترف الدول األطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعياا وفت حرية ا جتما  السلمي. ٔ

غير القيود المفرورة طبقا للقانون والتي تقتريها   يجوة تقييد ممارسة هذه الحقوق بؤية قيود . ٕ

الررورة في مجتم  ديمقراطي لصيانة األمن الوطني أو السالمة العامة أو النيام العام، أو لحماية 

 . الصحة العامة أو اآلداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم

 ٙٔالمادة 

للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منةله    يجوة أن يجرى أل تعرض تعسفي أو غير قانوني. ٔ
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 .أو مراسالته، و  أل مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته

 . للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس. ٕ

 3ٔالمادة 

تعترف الدول األطراف بالوييفة الهامة التي تإديها وسابط اإلعالم وترمن إمكانية حصول الطفل 

المعلوماا والمواد من شتت المصادر الوطنية والدولية، وبخاصة تلك التي تستهدف تعةية علت 

رفاهيته ا جتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية، وتحقيقا لهذه الغاية، تقوم الدول 

 :األطراف بما يلي

جتماعية والثقافية للطفل ووفقا تشجي  وسابط اإلعالم علت نشر المعلوماا والمواد ذاا المنفعة ا ( أ)

 ،9ٕلروا المادة 

تشجي  التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلوماا والمواد من شتت المصادر الثقافية ( ب)

 والوطنية والدولية،

 تشجي  إنتاج كتب األطفال ونشرها،( ج)

للطفل الذل ينتمي إلت مجموعة  تشجي  وسابط اإلعالم علت إيالء عناية خاصة لالحتياجاا اللغوية( د)

 من مجموعاا األقلياا أو إلت السكان األصليين،

تشجي  ور  مبادئ توجيهية مالبمة لوقاية الطفل من المعلوماا والمواد التي ترر بصالحه، م  ( هـ)

 . في ا عتبار 8ٔو  ٖٔور  أحكام المادتين 

 8ٔالمادة 

عتراف بالمبدأ القابل إن كال الوالدين يتحمالن تبذل الدول األطراف قصارى جهدها لرمان ا . ٔ

وتق  علي عاتق الوالدين أو األوصياء القانونيين، حسب . مسإولياا مشتركة عن تربية الطفل ونموه

وتكون مصالح الطفل الفرلت مور  اهتمامهم . الحالة، المسإولية األولي عن تربية الطفل ونموه
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 .األساسي

قوق المبينة في هذه ا تفاقية، علت الدول األطراف في هذه ا تفاقية أن في سبيل رمان وتعةية الح. ٕ

تقدم المساعدة المالبمة للوالدين ولطوصياء القانونيين في ا رطال  بمسبولياا تربية الطفل وعليها 

 .أن تكفل تطوير مإسساا ومرافق وخدماا رعاية األطفال

ترمن ألطفال الوالدين العاملين حق ا نتفا  بخدماا تتخذ الدول األطراف كل التدابير المالبمة ل. ٖ

 . ومرافق رعاية الطفل التي هم مإهلون لها

 9ٔالمادة 

تتخذ الدول األطراف جمي  التدابير التشريعية واإلدارية وا جتماعية والتعليمية المالبمة لحماية . ٔ

ية واإلهمال أو المعاملة المنطوية الطفل من كافة أشكال العنف أو الررر أو اإلساءة البدنية أو العقل

علت إهمال، وإساءة المعاملة أو ا ستغالل، بما في ذلك اإلساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد 

 .عليه، أو أل شخص آخر يتعهد الطفل برعايته( األوصياء القانونيين)أو الوصي القانوني ( الوالدين)

ب ا قتراء، إجراءاا فعالة لور  برام  اجتماعية ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقابية، حس. ٕ

لتوفير الدعم الالةم للطفل وألولبك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك لطشكال األخرى من 

الوقاية، ولتحديد حا ا إساءة معاملة الطفل المذكورة حتت اآلن واإلبال  عنها واإلحالة بشؤنها 

 . ا وكذلك لتدخل القراء حسب ا قتراءوالتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعته

 ٕٓالمادة 

للطفل المحروم بصفة مإقتة أو دابمة من بيبته العابلية أو الذل   يسمح له، حفايا علت مصالحة . ٔ

 .الفصلي، بالبقاء في تلك البيبة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة

 .نية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفلترمن الدول األطراف، وفقا لقوانينها الوط. ٕ

يمكن أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور، الحرانة، أو الكفالة الواردة في القانون اإلسالمي، أو . ٖ
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وعند النير في الحلول، . التبني، أو، عند الررورة، اإلقامة في مإسساا مناسبة لرعاية األطفال

ستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل اإلثنية والدينية ينبغي إيالء ا عتبار الواجب  ستصواب ا 

 . والثقافية واللغوية

 ٕٔالمادة 

أو تجية نيام التبني إيالء مصالح الطفل الفرلت ا عتبار األول والقيام بما /ترمن الدول التي تقر و

 :يلي

نين واإلجراءاا ترمن أ  تصرا بتبني الطفل إ  السلطاا المختصة التي تحدد، وفقا للقوا( أ)

المعمول بها وعلت أساس كل المعلوماا ذاا الصلة الموثوق بها، أن التبني جابة نيرا لحالة الطفل 

فيما يتعلق بالوالدين واألقارب واألوصياء القانونيين وأن األشخاص المعنيين، عند ا قتراء، قد أعطوا 

 ةم من المشورة،عن علم موافقتهم علت التبني علت أساس حصولهم علت ما قد يل

تعترف بؤن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا تعذرا إقامة الطفل ( ب)

 لدل أسرة حارنة أو متبنية، أو إذا تعذرا العناية به بؤل طريقة مالبمة في وطنه،

عادل تلك القابمة فيما ترمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن يستفيد الطفل من رماناا ومعايير ت( ج)

 يتعلق بالتبني الوطني،

تتخذ جمي  التدابير المناسبة كي ترمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن عملية التبني   تعود علت ( د)

 أولبك المشاركين فيها بكسب مالي غير مشرو ،

و متعددة األطراف، تعةة، عند ا قتراء، أهداف هذه المادة بعقد ترتيباا أو اتفاقاا ثنابية أ( هـ)

وتسعت، في هذا اإلطار، إلت رمان أن يكون تبنت الطفل في بلد آخر من خالل السلطاا أو الهيباا 

 . المختصة

 ٕٕالمادة 
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تتخذ الدول األطراف في هذه ا تفاقية التدابير المالبمة لتكفل للطفل الذل يسعت للحصول علت . ٔ

انين واإلجراءاا الدولية أو المحلية المعمول بها، سواء مركة  جا، أو الذل يعتبر  جبا وفقا للقو

صحبه أو لم يصحبه والداه أو أل شخص آخر، تلقت الحماية والمساعدة اإلنسانية المناسبتين في التمت  

بالحقوق المنطبقة المورحة في هذه ا تفاقية وفت غيرها من الصكوك الدولية اإلنسانية أو المتعلقة 

 .تكون الدول المذكورة أطرافا فيها بحقوق اإلنسان التي

ولهذا الغرض، توفر الدول األطراف، حسب ما تراه مناسبا، التعاون في أل جهود تبذلها األمم . ٕ

المتحدة وغيرها من المنيماا الحكومية الدولية المختصة أو المنيماا غير الحكومية المتعاونة م  

بحث عن والدل طفل  جا   يصحبه أحد أو عن أل األمم المتحدة، لحماية طفل كهذا ومساعدته، ولل

أفراد آخرين من أسرته، من أجل الحصول علت المعلوماا الالةمة لجم  شمل أسرته، وفت الحا ا 

التي يتعذر فيها العثور علت الوالدين أو األفراد اآلخرين ألسرته، يمنح الطفل ذاا الحماية الممنوحة 

مإقته من بيبته العابلية ألل سبب، كما هو مورح في هذه  ألل طفل آخر محروم بصفة دابمة أو

 . ا تفاقية

 ٖٕالمادة 

تعترف الدول األطراف بوجوب تمت  الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة كاملة وكريمة، في . ٔ

 .يروف تكفل له كرامته وتعةة اعتماده علت النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتم 

طراف بحق الطفل المعوق في التمت  برعاية خاصة وتشج  وتكفل للطفل المإهل تعترف الدول األ. ٕ

لذلك وللمسإولين عن رعايته، رهنا بتوفر الموارد، تقديم المساعدة التي يقدم عنها طلب، والتي تتالءم 

 .م  حالة الطفل ويروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه

من هذه المادة  ٕوفر المساعدة المقدمة وفقا للفقرة إدراكا لالحتياجاا الخاصة للطفل المعوق، ت. ٖ

مجانا كلما أمكن ذلك، م  مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل، 

وينبغي أن تهدف إلت رمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعال علت التعليم والتدريب، وخدماا 
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ؤهيل، واإلعداد لممارسة عمل، والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك الرعاية الصحية، وخدماا إعادة الت

بصورة تإدى إلت تحقيق ا ندماج ا جتماعي للطفل ونموه الفردل، بما في ذلك نموه الثقافي 

 .والروحي، علت أكمل وجه ممكن

عاية علت الدول األطراف أن تشج ، بروا التعاون الدولي، تبادل المعلوماا المناسبة في ميدان الر. ٗ

الصحية الوقابية والعالج الطبي والنفسي والوييفي لططفال المعوقين، بما في ذلك نشر المعلوماا 

المتعلقة بمناه  إعادة التؤهيل والخدماا المهنية وإمكانية الوصول إليها، وذلك بغية تمكين الدول 

اعت بصفة خاصة، في وتر. األطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسي  خبرتها في هذه المجا ا

 . هذا الصدد، احتياجاا البلدان النامية

 ٕٗالمادة 

تعترف الدول األطراف بحق الطفل في التمت  بؤعلت مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق . ٔ

وتبذل الدول األطراف قصارى جهدها لترمن أ  يحرم أل . عالج األمراض وإعادة التؤهيل الصحي

 .علت خدماا الرعاية الصحية هذه طفل من حقه في الحصول

 :تتاب  الدول األطراف إعمال هذا الحق كامال وتتخذ، بوجه خاص، التدابير المناسبة من أجل. ٕ

 خفض وفياا الرر  واألطفال،( أ)

كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية الالةمتين لجمي  األطفال م  التشديد علت تطوير ( ب)

 األولية،الرعاية الصحية 

مكافحة األمراض وسوء التغذية حتت في إطار الرعاية الصحية األولية، عن طريق أمور منها ( ج)

تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير األغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية، آخذة 

 في اعتبارها أخطار تلوث البيبة ومخاطره،

 المناسبة لطمهاا قبل الو ة وبعدها،كفالة الرعاية الصحية ( د)

كفالة تةويد جمي  قطاعاا المجتم ، و  سيما الوالدين والطفل، بالمعلوماا األساسية المتعلقة ( هـ)
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بصحة الطفل وتغذيته، ومةايا الرراعة الطبيعية، ومبادئ حفي الصحة واإلصحاا البيبي، والوقاية 

م في هذه المجا ا ومساعدتها في ا ستفادة من هذه من الحوادث، وحصول هذه القطاعاا علت تعلي

 المعلوماا،

تطوير الرعاية الصحية الوقابية واإلرشاد المقدم للوالدين، والتعليم والخدماا المتعلقة بتنييم ( و)

 .األسرة

تتخذ الدول األطراف جمي  التدابير الفعالة والمالبمة بغية إلغاء الممارساا التقليدية التي ترر . ٖ

 .صحة األطفالب

تتعهد الدول األطراف بتعةية وتشجي  التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدريجي إلت اإلعمال . ٗ

وتراعت بصفة خاصة احتياجاا البلدان النامية في هذا . الكامل للحق المعترف به في هذه المادة

 . الصدد

 ٕ٘المادة 

المختصة ألغرض الرعاية أو الحماية أو  تعترف الدول األطراف بحق الطفل الذل تودعه السلطاا

عالج صحته البدنية أو العقلية في مراجعة دورية للعالج المقدم للطفل ولجمي  اليروف األخرى ذاا 

 . الصلة بإيداعه

 ٕٙالمادة 

تعترف الدول األطراف لكل طفل بالحق في ا نتفا  من الرمان ا جتماعي، بما في ذلك التؤمين . ٔ

 .خذ التدابير الالةمة لتحقيق اإلعمال الكامل لهذا الحق وفقا لقانونها الوطنيا جتماعي، وتت

ينبغي منح اإلعاناا، عند ا قتراء، م  مراعاة موارد ويروف الطفل واألشخاص المسإولين عن . ٕ

إعالة الطفل، فرال عن أل اعتبار آخر ذل صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة عنه للحصول 

 . اعلت إعانا
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 3ٕالمادة 

تعترف الدول األطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي مالبم لنموه البدني والعقلي والروحي . ٔ

 .والمعنول وا جتماعي

يتحمل الوالدان أو أحدهما أو األشخاص اآلخرون المسإولون عن الطفل، المسإولية األساسية عن . ٕ

 .مين يروف المعيشة الالةمة لنمو الطفلالقيام، في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم، بتؤ

تتخذ الدول األطراف، وفقا ليروفها الوطنية وفت حدود إمكانياتها، التدابير المالبمة من أجل . ٖ

مساعدة الوالدين وغيرهما من األشخاص المسإولين عن الطفل، علي إعمال هذا الحق وتقدم عند 

 .ما فيما يتعلق بالتغذية والكساء واإلسكانالررورة المساعدة المادية وبرام  الدعم، و  سي

تتخذ الدول األطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من األشخاص . ٗ

وبوجه خاص، عندما . اآلخرين المسإولين ماليا عن الطفل، سواء داخل الدولة الطرف أو في الخارج

في دولة أخرى غير الدولة التي يعيش فيها الطفل، تشج  يعيش الشخص المسإول ماليا عن الطفل 

الدول األطراف ا نرمام إلت اتفاقاا دولية أو إبرام اتفاقاا من هذا القبيل، وكذلك اتخاذ ترتيباا 

 . أخرى مناسبة

 8ٕالمادة 

لت تعترف الدول األطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا لإلعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وع. ٔ

 :أساس تكافإ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي

 جعل التعليم ا بتدابي إلةاميا ومتاحا مجانا للجمي ،( أ)

تشجي  تطوير شتت أشكال التعليم الثانول، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجمي  ( ب)

 مساعدة المالية عند الحاجة إليها،األطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم ال

 جعل التعليم العالي، بشتت الوسابل المناسبة، متاحا للجمي  علت أساس القدراا،( ج)

 جعل المعلوماا والمبادئ اإلرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجمي  األطفال وفت متناولهم،( د)
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 .قليل من معد ا ترك الدراسةاتخاذ تدابير لتشجي  الحرور المنتيم في المدارس والت( هـ)

تتخذ الدول األطراف كافة التدابير المناسبة لرمان إدارة النيام في المدارس علت نحو يتمشت م  . ٕ

 .كرامة الطفل اإلنسانية ويتوافق م  هذه ا تفاقية

التعليم، تقوم الدول األطراف في هذه ا تفاقية بتعةية وتشجي  التعاون الدولي في األمور المتعلقة ب. ٖ

وبخاصة بهدف اإلسهام في القراء علت الجهل واألمية في جمي  أنحاء العالم وتيسير الوصول إلت 

وتراعت بصفة خاصة احتياجاا البلدان النامية في . المعرفة العلمية والتقنية وإلت وسابل التعليم الحديثة

 . هذا الصدد

 9ٕالمادة 

 :الطفل موجها نحو توافق الدول األطراف علت أن يكون تعليم. ٔ

 تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلت أقصت إمكاناتها،( أ)

 تنمية احترام حقوق اإلنسان والحرياا األساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق األمم المتحدة،( ب)

نية للبلد الذل يعيش فيه تنمية احترام ذوى الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمة الخاصة، والقيم الوط( ج)

 الطفل والبلد الذل نشؤ فيه في األصل والحراراا المختلفة عن حرارته،

إعداد الطفل لحياة تستشعر المسإولية في مجتم  حر، بروا من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة ( د)

واألشخاص الذين بين الجنسين والصداقة بين جمي  الشعوب والجماعاا اإلثنية والوطنية والدينية 

 ينتمون إلت السكان األصليين،

 .تنمية احترام البيبة الطبيعية( هـ)

ما يفسر علت أنه تدخل في حرية األفراد والهيباا في إنشاء  8ٕليس في نص هذه المادة أو المادة . ٕ

من هذه  ٔالمإسساا التعليمية وإدارتها، رهنا علت الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص عليها في الفقرة 

 . المادة وباشتراط مطابقة التعليم الذل توفره هذه المإسساا للمعايير الدنيا التي قد ترعها الدولة
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 ٖٓالمادة 

في الدول التي توجد فيها أقلياا إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان األصليين،   يجوة 

ن الحق في أن يتمت ، م  بقية أفراد حرمان الطفل المنتمت لتلك األقلياا أو ألولبك السكان م

 . المجموعة، بثقافته، أو ا جهار بدينه وممارسة شعابره، أو استعمال لغته

 

 ٖٔالمادة 

تعترف الدول األطراف بحق الطفل في الراحة ووقا الفرا ، ومةاولة األلعاب وأنشطة ا ستجمام . ٔ

 .الفنون المناسبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفت

تحترم الدول األطراف وتعةة حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية وتشج  . ٕ

 . علت توفير فرص مالبمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني وا ستجمامي وأنشطة أوقاا الفرا 

 ٕٖالمادة 

تصادل ومن أداء أل عمل يرجح تعترف الدول األطراف بحق الطفل في حمايته من ا ستغالل ا ق. ٔ

أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون رارا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو 

 .العقلي، أو الروحي، أو المعنول، أو ا جتماعي

 تتخذ الدول األطراف التدابير التشريعية واإلدارية وا جتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ هذه. ٕ

ولهذا الغرض، وم  مراعاة أحكام الصكوك الدولية األخرى ذاا الصلة، تقوم الدول األطراف . المادة

 :بوجه خاص بما يلي

 تحديد عمر أدنت أو أعمار دنيا لاللتحاق بعمل،( أ)

 ور  نيام مناسب لساعاا العمل ويروفه،( ب)



 -241- 

 . لمادة بفعاليةفرض عقوباا أو جةاءاا أخرى مناسبة لرمان بغية إنفاذ هذه ا( ج)

 ٖٖالمادة 

تتخذ الدول األطراف جمي  التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية واإلدارية وا جتماعية 

والتربوية، لوقاية األطفال من ا ستخدام غير المشرو  للمواد المخدرة والمواد المإثرة علت العقل، 

ة، ولمن  استخدام األطفال في إنتاج مثل هذه المواد وحسبما تحددا في المعاهداا الدولية ذاا الصل

 بطريقة غير مشروعة وا تجار بها 

 ٖٗالمادة 

ولهذه . تتعهد الدول األطراف بحماية الطفل من جمي  أشكال ا ستغالل الجنسي وا نتهاك الجنسي

ة والمتعددة األغراض تتخذ الدول األطراف، بوجه خاص، جمي  التدابير المالبمة الوطنية والثنابي

 :األطراف لمن 

 حمل أو إكراه الطفل علت تعاطت أل نشاط جنسي غير مشرو ،( أ)

 ا ستخدام ا ستغاللي لططفال في الدعارة أو غيرها من الممارساا الجنسية غير المشروعة،( ب)

 . ا ستخدام ا ستغاللي لططفال في العروض والمواد الداعرة( ج)

 ٖ٘المادة 

طراف جمي  التدابير المالبمة الوطنية والثنابية والمتعددة األطراف لمن  اختطاف تتخذ الدول األ

 . األطفال أو بيعهم أو ا تجار بهم ألل غرض من األغراض أو بؤل شكل من األشكال

 ٖٙالمادة 

 . تحمي الدول األطراف الطفل من سابر أشكال ا ستغالل الرارة بؤل جانب من جوانب رفاة الطفل

 3ٖالمادة 
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 :تكفل الدول األطراف

أ  يعرض أل طفل للتعذيب أو لغيره من رروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو ( أ)

و  تفرض عقوبة اإلعدام أو السجن مدل الحياة بسبب جرابم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم . المهينة

 عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية لإلفراج عنهم،

ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو .   يحرم أل طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفيةأ( ب)

 احتجاةه أو سجنه وفقا للقانون و  يجوة ممارسته إ  كملجؤ أخير وألقصر فترة ةمنية مناسبة،

يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتؤصلة في اإلنسان، وبطريقة ( ج)

وبوجه خاص، يفصل كل طفل محروم من حريته عن . راعت احتياجاا األشخاص الذين بلغوا سنهت

البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتري خالف ذلك، ويكون له الحق في البقاء علت اتصال م  

 أسرته عن طريق المراسالا والةياراا، إ  في اليروف ا ستثنابية،

ن حريته الحق في الحصول بسرعة علت مساعدة قانونية وغيرها من يكون لكل طفل محروم م( د)

المساعدة المناسبة، فرال عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة 

 . مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفت أن يجرى البا بسرعة في أل إجراء من هذا القبيل

 8ٖالمادة 

ؤن تحترم قواعد القانون اإلنساني الدولي المنطبقة عليها في المناةعاا تتعهد الدول األطراف ب. ٔ

 .المسلحة وذاا الصلة بالطفل وأن ترمن احترام هذه القواعد

تتخذ الدول األطراف جمي  التدابير الممكنة عمليا لكي ترمن أ  يشترك األشخاص الذين لم يبلغ . ٕ

 .سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا في الحرب

وعند . تمتن  الدول األطراف عن تجنيد أل شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة. ٖ

التجنيد من بين األشخاص الذين بلغا سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة، يجب 

 .علت الدول األطراف أن تسعي إلعطاء األولوية لمن هم أكبر سنا
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وفقا  لتةاماتها بمقترت القانون اإلنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في  تتخذ الدول األطراف،. ٗ

المناةعاا المسلحة، جمي  التدابير الممكنة عمليا لكي ترمن حماية ورعاية األطفال المتؤثرين بنةا  

 . مسلح

 9ٖالمادة 

إعادة ا ندماج ا جتماعي تتخذ الدول األطراف كل التدابير المناسبة لتشجي  التؤهيل البدني والنفسي و

للطفل الذل يق  رحية أل شكل من أشكال اإلهمال أو ا ستغالل أو اإلساءة، أو التعذيب أو أل شكل 

ويجرى . آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، أو المناةعاا المسلحة

 . صحة الطفل، واحترامه لذاته، وكرامتههذا التؤهيل وإعادة ا ندماج هذه في بيبة تعةة 

 ٓٗالمادة 

تعترف الدول األطراف بحق كل طفل يدعي أنه انتهك قانون العقوباا أو يتهم بذلك أو يثبا عليه . ٔ

ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق م  رف  درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعةة احترام الطفل لما 

ياا األساسية وتراعي سن الطفل واستصواب تشجي  إعادة اندماج لبآخرين من حقوق اإلنسان والحر

 .الطفل وقيامه بدور بناء في المجتم 

وتحقيقا لذلك، وم  مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذاا الصلة، تكفل الدول األطراف، بوجه . ٕ

 :خاص، ما يلي

ذلك عليه بسبب أفعال أو أوجه  عدم إدعاء انتهاك الطفل لقانون العقوباا أو اتهامه بذلك أو إثباا( أ)

 قصور لم تكن محيورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها،

 :يكون لكل طفل يدعي بؤنه انتهك قانون العقوباا أو يتهم بذلك الرماناا التالية علت األقل( ب)

 افتراض براءته إلت أن تثبا إدانته وفقا للقانون،" ٔ"

بالتهم الموجهة إليه، عن طريق والديه أو األوصياء القانونيين عليه عند  إخطاره فورا ومباشرة" ٕ"
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 ا قتراء، والحصول علت مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة المالبمة إلعداد وتقديم دفاعه،

قيام سلطة أو هيبة قرابية مختصة ومستقلة ونةيهة بالفصل في دعواه دون تؤخير في محاكمة " ٖ"

قانون، بحرور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحرور والديه أو األوصياء عادلة وفقا لل

القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفرلت، و  سيما إذا أخذ في الحسبان سنه 

 أو حالته،

جواب الشهود عدم إكراهه علت اإلد ء بشهادة أو ا عتراف بالذنب، واستجواب أو تؤمين است" ٗ"

 المناهرين وكفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في يل يروف من المساواة،

إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوباا، تؤمين قيام سلطة مختصة أو هيبة قرابية مستقلة ونةيهة " ٘"

 أعلت وفقا للقانون بإعادة النير في هذا القرار وفت أية تدابير مفرورة تبعا لذلك،

الحصول علت مساعدة مترجم شفول مجانا إذا تعذر علت الطفل فهم اللغة المستعملة أو النطق " ٙ"

 .تؤمين احترام حياته الخاصة تماما أثناء جمي  مراحل الدعوى" 7"بها، 

تسعت الدول األطراف لتعةير إقامة قوانين وإجراءاا وسلطاا ومإسساا منطبقة خصيصا علت . ٖ

انتهكوا قانون العقوباا أو يتهمون بذلك أو يثبا عليهم ذلك، وخاصة القيام األطفال الذين يدعت أنهم 

 :بما يلي

 تحديد سن دنيا يفترض دونها أن األطفال ليس لديهم األهلية  نتهاك قانون العقوباا،( أ)

استصواب اتخاذ تدابير عند ا قتراء لمعاملة هإ ء األطفال دون اللجوء إلت إجراءاا قرابية، ( ب)

 .طة أن تحترم حقوق اإلنسان والرماناا القانونية احترام كامالشري

تتاا ترتيباا مختلفة، مثل أوامر الرعاية واإلرشاد واإلشراف، والمشورة، وا ختبار، والحرانة، . ٗ

وبرام  التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدابل الرعاية المإسسية، لرمان معاملة األطفال بطريقة 

 . وتتناسب م  يروفهم وجرمهم علت السواء تالبم رفاههم

 ٔٗالمادة 
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 :ليس في هذه ا تفاقية ما يمس أل أحكام تكون أسر  إفراء إلت إعمال حقوق الطفل والتي قد ترد في

 قانون دولة طرف، أو،( أ)

 . القانون الدولي السارل علت تلك الدولة( ب)

 

 لجزء الثانًا

 ٕٗالمادة 

نشر مبادئ ا تفاقية وأحكامها علت نطاق واس  بالوسابل المالبمة والفعالة، تتعهد الدول األطراف بؤن ت

 . بين الكبار واألطفال علت السواء

 ٖٗالمادة 

تنشؤ لغرض دراسة التقدم الذل أحرةته الدول األطراف في استيفاء تنفيذ ا لتةاماا التي تعهدا . ٔ

 .الويابف المنصوص عليها فيما يليبها في هذه ا تفاقية لجنة معنية بحقوق الطفل ترطل  ب

تتؤلف اللجنة من عشرة خبراء من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها في الميدان . ٕ

وتنتخب الدول األطراف أعراء اللجنة من بين رعاياها ويعمل هإ ء . الذل تغطيه هذه ا تفاقية

 .ي  الجغرافي العادل وكذلك للنيم القانونية الربيسيةاألعراء بصفتهم الشخصية، ويولت ا عتبار للتوة

ينتخب أعراء اللجنة با قترا  السرل من قابمة أشخاص ترشحهم الدول األطراف، ولكل دولة . ٖ

 .طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها

ه ا تفاقية يجرى ا نتخاب األول لعروية اللجنة بعد ستة أشهر علت األكثر من تاري، بدء نفاذ هذ. ٗ

ويوجه األمين العام لطمم المتحدة قبل أربعة أشهر علت األقل من تاري، كل . وبعد ذلك مرة كل سنتين

ثم يعد األمين . انتخاب رسالة إلت الدول األطراف يدعوها فيها إلت تقديم ترشيحاتها في غرون شهرين
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ت هذا النحو مبينا الدول األطراف التي العام قابمة مرتبة ترتيبا ألفبابيا بجمي  األشخاص المرشحين عل

 .رشحتهم، ويبلغها إلت الدول األطراف في هذه ا تفاقية

تجرى ا نتخاباا في اجتماعاا للدول األطراف يدعو األمين العام إلي عقدها في مقر األمم . ٘

لها، يكون  وفت هذه ا جتماعاا، التي يشكل حرور ثلثي الدول األطراف فيها نصابا قانونيا. المتحدة

األشخاص المنتخبون لعروية اللجنة هم الذين يحصلون علت أكبر عدد من األصواا وعلت األغلبية 

 .المطلقة ألصواا ممثلي الدول األطراف الحاررين المصوتين

غير . ويجوة إعادة انتخابهم إذا جرى ترشيحهم من جديد. ينتخب أعراء اللجنة لمدة أرب  سنواا. ٙ

ة من األعراء المنتخبين في ا نتخاب األول تنقري بانقراء سنتين، وبعد ا نتخاب أن مدة و ية خمس

 .األول مباشرة يقوم ربيس ا جتما  باختيار أسماء هإ ء األعراء الخمسة بالقرعة

إذا توفت أحد أعراء اللجنة أو استقال أو أعلن ألل سبب آخر أنه غير قادر علت تؤدية مهام اللجنة، . 7

لة الطرف التي قاما بترشيح العرو خبيرا آخر من بين رعاياها ليكمل المدة المتبقية من تعين الدو

 .تر  اللجنة نيامها الداخلي. 8. الو ية، رهنا بموافقة اللجنة

 .تنتخب اللجنة أعراء مكتبها لفترة سنتين. 9

. تحدده اللجنة تعقد اجتماعاا اللجنة عادة في مقر األمم المتحدة أو في أل كان مناسب آخر. ٓٔ

وتجتم  اللجنة عادة مرة في السنة وتحدد مدة اجتماعاا اللجنة، ويعاد النير فيها، إذا اقترت األمر، 

 .في اجتما  للدول األطراف في هذه ا تفاقية، رهنا بموافقة الجمعية العامة

بصورة فعالة يوفر األمين العام لطمم المتحدة ما يلةم من مويفين ومرافق  رطال  اللجنة . ٔٔ

 .بويابفها بموجب هذه ا تفاقية

يحصل أعراء اللجنة المنشؤة بموجب هذه ا تفاقية، بموافقة الجمعية العامة، علت مكافآا من . ٕٔ

 . موارد األمم المتحدة، وفقا لما قد تقرره الجمعية العامة من شروط وأحكام

 ٗٗالمادة 
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عن طريق األمين العام لطمم المتحدة، تقارير عن تتعهد الدول األطراف بؤن تقدم إلت اللجنة، . ٔ

التدابير التي اعتمدتها إلنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه ا تفاقية وعن التقدم المحرة في التمت  بتلك 

 :الحقوق

 في غرون سنتين من بدء نفاذ هذه ا تفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية،( أ)

 .وبعد ذلك مرة كل خمس سنواا( ب)

تورح التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب التي تإثر علت درجة الوفاء . ٕ

ويجب أن تشتمل . با لتةاماا المتعهد بها بموجب هذه ا تفاقية إن وجدا مثل هذه العوامل والصعاب

 .المعنتالتقارير أيرا علت معلوماا كافية توفر للجنة فهما شامال لتنفيذ ا تفاقية في البلد 

  حاجة بدولة طرف قدما تقريرا أوليا شامال إلي اللجنة أن تكرر، في ما تقدمه من تقارير  حقة . ٖ

 .من هذه المادة، المعلوماا األساسية التي سبق لها تقديمها( ب) ٔوفقا للفقرة 

 .يجوة للجنة أن تطلب من الدول األطراف معلوماا إرافية ذاا صلة بتنفيذ ا تفاقية. ٗ

تقدم اللجنة إلت الجمعية العامة كل سنتين، عن طريق المجلس ا قتصادل وا جتماعي، تقارير عن . ٘

 .أنشطتها

 . تتيح الدول األطراف تقاريرها علت نطاق واس  للجمهور في بلدانها. ٙ

 ٘ٗالمادة 

 :تفاقيةلدعم تنفيذ ا تفاقية علي نحو فعال وتشجي  التعاون الدولي في الميدان الذل تغطيه ا 

يكون من حق الوكا ا المتخصصة ومنيمة األمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهةة األمم ( أ)

وللجنة . المتحدة أن تكون ممثلة لدى النير في تنفيذ ما يدخل في نطاق و يتها من أحكام هذه ا تفاقية

تصة األخرى، حسبما تراه أن تدعو الوكا ا المتخصصة ومنيمة األمم المتحدة للطفولة والهيباا المخ

. مالبما، لتقديم مشورة خبرابها بشؤن تنفيذ ا تفاقية في المجا ا التي تدخل في نطاق و ية كل منها

وللجنة أن تدعو الوكا ا المتخصصة ومنيمة األمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهةة األمم المتحدة 
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 لتي تدخل في نطاق أنشطتها،لتقديم تقارير عن تنفيذ ا تفاقية في المجا ا ا

تحيل اللجنة، حسبما تراه مالبما، إلت الوكا ا المتخصصة ومنيمة األمم المتحدة للطفولة ( ب)

والهيباا المختصة األخرى أية تقارير من الدول األطراف تترمن طلبا للمشورة أو المساعدة 

مصحوبة بمالحياا اللجنة واقتراحاتها التقنيتين، أو تشير إلت حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة، 

 بصدد هذه الطلباا أو اإلشاراا، إن وجدا مثل هذه المالحياا وا قتراحاا،

يجوة للجنة أن توصي بؤن تطلب الجمعية العامة إلت األمين العام إجراء دراساا بالنيابة عنها ( ج)

 عن قرايا محددة تتصل بحقوق الطفل،

 ٘ٗ، ٗٗحاا وتوصياا عامة تستند إلت معلوماا تلقتها عمال بالمادتين يجوة للجنة أن تقدم اقترا( د)

وتحال مثل هذه ا قتراحاا والتوصياا العامة إلت أية دولة طرف معنية، وتبلغ . من هذه ا تفاقية

 . إن وجدا. للجمعية العامة مصحوبة بتعليقاا الدول األطراف

 الجزء الثالث

 ٙٗالمادة 

 . ه ا تفاقية لجمي  الدوليفتح باب التوقي  علت هذ

 3ٗالمادة 

 . وتود  صكوك التصديق لدى األمين العام لطمم المتحدة. تخر  هذه ا تفاقية للتصديق

 8ٗالمادة 

وتود  صكوك ا نرمام لدى األمين العام . ييل باب ا نرمام إلت هذه ا تفاقية مفتوحا لجمي  الدول

 . لطمم المتحدة

 9ٗالمادة 
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هذه ا تفاقية في اليوم الثالثين الذل يلي تاري، إيدا  صك التصديق أو ا نرمام العشرين  يبدأ نفاذ. ٔ

 .لدل األمين العام األمم المتحدة

الدول التي تصدق علي هذه ا تفاقية أو تنرم إليها بعد إيدا  صك التصديق أو ا نرمام العشرين، . ٕ

لذل يلي تاري، إيدا  هذه الدولة صك تصديقها أو يبدأ نفاذ ا تفاقية إةاءها في اليوم الثالثين ا

 . انرمامها

 ٓ٘المادة 

ويقوم . يجوة ألل دولة طرف أن تقترا إدخال تعديل وأن تقدمه إلت األمين العام لطمم المتحدة. ٔ

األمين العام عندبذ بإبال  الدول األطراف بالتعديل المقترا م  طلب بإخطاره بما إذا كانا هذه الدول 

وفت حالة تؤييد ثلث الدول . عقد مإتمر للدول األطراف للنير في ا قتراحاا والتصويا عليهاتحبذ 

األطراف علت األقل، في غرون أربعة أشهر من تاري، هذا التبليغ، عقد هذا المإتمر، يدعو األمين 

راف الحاررة ويقدم أل تعديل تعتمده أغلبية من الدول األط. العام إلت عقده تحا رعاية األمم المتحدة

 .والمصوتة في المإتمر إلت الجمعية العامة إلقراره

من هذه المادة عندما تقره الجمعية العامة لطمم المتحدة  ٔيبدأ نفاذ أل تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة . ٕ

 .وتقبله الدول األطراف في هذه ا تفاقية بؤغلبية الثلثين

ة للدول األطراف التي قبلتها وتبقت الدول األطراف األخرى تكون التعديالا، عند بدء نفاذها، ملةم. ٖ

 . ملةمة بؤحكام هذه ا تفاقية وبؤية تعديالا سابقة تكون قد قبلتها

 ٔ٘المادة 

يتلقت األمين لطمم المتحدة نص التحفياا التي تبديها الدول وقا التصديق أو ا نرمام، ويقوم . ٔ

 .بتعميمها علت جمي  الدول

 .إبداء أل تحفي يكون منافيا لهدف هذه ا تفاقية وغررها  يجوة . ٕ



 -254- 



يجوة سحب التحفياا في أل وقا بتوجيه إشعار بهذا المعنت إلت األمين العام لطمم المتحدة، الذل . ٖ

ويصبح هذا اإلشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاري، تلقيه من قبل . يقوم عندبذ بإبال  جمي  الدول به

 . األمين العام

 ٕ٘لمادة ا

يجوة ألل دولة طرف أن تنسحب من هذه ا تفاقية بإشعار خطت ترسله إلت األمين العام لطمم 

 . ويصبح ا نسحاب نافذا بعد مرور سنة علت تاري، تسلم األمين العام هذا اإلشعار. المتحدة

 ٖ٘المادة 

 . يعين األمين العام لطمم المتحدة وديعا لهذه ا تفاقية

 ٗ٘المادة 

  أصل هذه ا تفاقية التي تتساوى في الحجية نصوصها باألسبانية واإلنجليةية والروسية والصينية يود

وإثباتا لذلك، قام المفورون الموقعون أدناه، . والعربية والفرنسية، لدى األمين العام لطمم المتحدة

 . المخولون حسب األصول من جانب حكوماتهم، بالتوقي  علت هذه ا تفاقية
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ثاق الطفل مٌ  

  اإلسالم فً الطفل مٌثاق مواد نصوص

 مٖٕٓٓ/8/ٗبتارٌخ   الصادر من اللجنة اإلسالمٌة العالمٌة للمرأة والطفل

  

 .األسرة تكوٌن بدء منص بالطفل العناٌة:  األول الفصل

 .العامة اإلنسانٌة والحقوق الحـــرٌات:  الثانً الفصل

 .الشخصٌة األحوال حقـــوق:  الثالث الفصل

 .الجنائٌة والمسئولٌة األهلٌــة:  الرابع الفصل

 .وتعلٌمه الطفل تربٌة إحســـان:  الخامس الفصل

 .الـمـتكـامــلة الحمــاٌة:  السادس الفصل

 .للطفــل الفضلى المصالح مراعاة:  السابع الفصل
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 األول الفصل

 األسرة تكوٌن بدء منص بالطفل العناٌة

 ( ٔ) مــادة

 البشري للجنس حفًظا الولد طلا

 .فطرلّ  إنسانيٌّ  ومطلبٌ  إلهية، نعمةٌ  الطفل -ٔ

ب -ٕ  .البشرل للجنس حفًيا األو د طلب في اإلسالمية الشريعة وُتَرغه

م ولذلك -ٖ  طبية، ررورة بغير واإلجهاض األرحام واستبصال والنساء الرجال تعقيم الشريعة ُتحره

م كما  .البشرية رةمسي استمرار دون تحول التي الطرق ُتحره

 .وامرأة رجلٍ  بين الشرعي الةواج طريق عن الحياة إلت يؤتي أن الطفل حق من -ٗ

 ( ٕ) مــادة

 الزواج بدء منص المتكاملة الرعاٌة

 :التالية المراحل للطفل اإلسالمية الشريعة رعاية تشمل -ٔ

 .لبآخر الةوجين من كل اختيار -أ

 .والو دة الحمل فترة -ب

 (.المميهة غير الطفل مرحلة) التميية تحت الو دة من -ج

 (.المميهة الطفل مرحلة) البلو  حتت التميية من -د

 .تالبمها حقوق المراحل هذه من كل في للطفل وتنشؤ -ٕ

 ( ٖ) مــادة

 اإلنسانٌة القٌم مصدر األسرة

 ُيَنّشؤ التي لتاألو المدرسة وهي وتربيته، لرعايته الالةمة الطبيِعيمة وبيبته الطفل محِرن األسرة
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 .والدينية والروحية واألخالقية اإلنسانية القيم علت فيها الطفل

 (ٗ) مــادة

 الناجح الزواج بمعاٌٌر االلتزام

 التي الناجح الةواج بمعايير يلتةم وأن اآلخر، اختيار منهما كلّ  ُيْحسن أن أبويه علت الطفل حق من

 .الميثاق هذا من« ٔ٘» لمادةا في عليها والمنصوص اإلسالمية الشريعة حددتها

---------------------- 

 

 

 

 الثانً الفصل

 العامة اإلنسانٌة والحقوق الحـــرٌات

 (٘) مــادة

 والنماء والبقاء الحٌاة حق

 .والنماء والبقاء، الحياة، في أصيلٌ  حقٌ  جنيًنا تخلّقه منذ طفل لكل -ٔ

 .باإلجهاض إ  تالفيه يمكن   محقق لخطرٍ  األم حياة تعررا إذا إ  الجنين إجهاض يحرم -ٕ

 . الحامل أمه رعاية خالل من المالبمة والتغذية الصحية الرعاية علت الحصول الجنين حق من -ٖ

 لمن والعقابي المدني الجةاء اإلسالمية الشريعة نيما وقد بالجنين، اإلررار عام بوجه َيْحُرم -ٗ

 .ذلك يخالف
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 (ٙ) مــادة

 فلالط بمقدم االحتفاء

 وا حتفال به والتهنبة بمقدمه، والبشرى السرور وإبداء تسميته، إحسان و دته عند الطفل حقّ  من

م األمور، هذه كل في والبناا البنين بين بالتسوية اإلسالمية الشريعة وتؤمر بمولده، ط وُتَحره  بالبناا، التسخُّ

 .يإذيهن شيء أل فعل أو

 ( 3) مــادة

 الهوٌة على الحفاظ

 لغته، وكذلك العابلية، وِصالته وجنسيته، اسمه، ذلك في بما ُهويته، علت الحفاي في الحق للطفل

 .والحرارل الديني انتمابه وعلت وثقافته،

 

 

 ( 8) مــادة

 األطفال بٌن التمٌٌز تحرٌم

مُ   بسبب التميية أكان سواءٌ  األطفال بين التميية أو التفرقة أنوا  من نو  أل اإلسالمية الشريعة ُتحره

 أو دينهم أو لغتهم أو جنسيتهم أو جنسهم أو لونهم أو عليه، القانوني الوصي أو والديه أو الطفل عنصر

 أو مولدهم، مكان أو عجةهم، أو ثروتهم أو ا جتماعي، أو العرقي أو القومي أصلهم أو السياسي، رأيهم

 .الشرعية لطحكام خالًفا التميية هذا خالله من يبدو آخر ور  أل

 ( 9) ــادةم

 الصحٌــــــة الرعاٌــة

 والعالج الوقاية مإسساا استخدام حق وله بلوغه، يمكن صحي مستوى بؤعلت التمت  حق للطفل

 .التؤهيل وإعادة
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 ( ٓٔ) مــادة

 الحانٌــــة المعامـــلة

 .لمصلحته المحقهقة العادلة الحانية المعاملة غيرهما ومن والديه من يلقت أن في الحق للطفل

 ( ٕ) مــادة

 الفراغ بوقت االستمتام

 األلعاب ومةاولة الفرا ، بوقا وا ستمتا  الراحة، في حقه ُيسلب فال بطفولته، ا ستمتا  حق للطفل

 عن إبعاده م  هويته، ويحفي سنه م  يتناسب بما والفنية الثقافية الحياة في بحرية والمشاركة وا ستجمام

 .اوقانونً  شرًعا المحرم اللهو وسابل

 

 

 ( ٖ) مــادة

ْجدان الفكر حرٌة  والو 

 في الحق وله والُوْجدان، الفكر حرية في الحق والقانونية الشرعية الروابط حدود في للطفل -ٔ

 .عليها ولد التي فطرته رعاية

 لممارسة الطفل توجيه في واجباا وعليهم حقوق وقانوًنا شرًعا رعايته عن والمسبولين وللوالدين -ٕ

 .الحقيقية ومصالحه المتطورة قدراته م  تنسجم بطريقة حقه

 ( ٖٔ) مــادة

 التعبـــٌر حرٌــــــة

 .وآدابه اإلسالم تعاليم م  يتنافت   بما التعبير، حرية في الحق للطفل -ٔ

 مبادئ م  تتنافت   التي القويمة واألفكار المعلوماا أنوا  جمي  طلب حرية الحق هذا ويشمل -ٕ



 -256- 

 أخرى وسيلة بؤية أو بالفن أو بالكتابة، أو بالقول سواء وإذاعتها تلقيها وحرية لوطنية،وا والدين األخالق

 .الذهنية وقدراته ليروفه مناسبة

 المسابل جمي  في اآلراء، تلك عن بحرية التعبير حقُّ  الخاصة آرابه تكوين علت القادر وللطفل -ٖ

 .الحقيقية ولمصالحه ونرجه، الطفل، لسن اوفقً  الواجبَ  ا عتبارَ  الطفل آراءُ  وُتولَت تخصه، التي

 أو الوطني، األمن حماية أو سمعتهم، أو الغير، حقوق احترام سوى الحرية هذه من يحدّ  و  -ٗ

 .العامة اآلداب أو العامة، الصحة أو العام النيام

---------------------- 
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 الثالث الفصل

 الشخصٌة األحوال حقـــوق

 (ٗٔ) مــادة

 النســـــــــــــا

 .الشرعيين وأمه أبيه إلت ا نتساب في الحق للطفل -ٔ

 األرحام كاستبجار أبويه، إلت الطفل انتساب في تشكك التي الممارساا -ذلك علت بناء- وَتْحُرمُ  -ٕ

 .ونحوه

 .اإلسالمية الشريعةِ  أحكامُ  النسب ثبوا في وُتتمَب  -ٖ

 ( ٘ٔ) مــادة

 الرضــــــــام

 الصحية المصلحة أو الرري ، مصلحة ذلك من من  إذا إ  أمه، تررعه أن في الحق الرري  لللطف

 .لطم

 ( ٙٔ) مــادة

 الحضــــــــانة

 وقراء وتربيته، تنشبته، علت والقيام -رمه أل- بحرانته يقوم من له يكون أن في الحقّ  للطفل -ٔ

 . اإلسالمية الشريعة ألحكام وفًقا تليها من ثم طفلها بحرانة أحق واألم والنفسية، الحيوية حاجاته

 والالجبين، الخاصة، ا حتياجاا وذول واللقطاء، األيتام، األطفال الحرانة نيام ويشمل -ٕ

 .ونحوه بالطرد والمقهورين العابلية، بيبتهم من دابمة أو مإقتة بصفة والمحرومين

 صورها بكافة ا جتماعية الرعاية حقوق لتكف ولكنها التبني، نيام اإلسالمية الشريعة تجية و  -ٖ

 .انتماإهم كان أًيا لططفال

 الحارناا لمعاونة الالةمة والخدماا الدعم بتوفير الدولة، ومنها كافة المجتم  مإسساا وتقوم -ٗ
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 . بواجباتهن القيام علت

 رورةلر إ  أحدهما عن أو عنهما الطفل فصل يمكن و  أساًسا، الحرانة صاحبا الوالدان -٘

 .بقدرها تقدر والررورة راجحة،

 أن ويمكن معيشته، وكيفية ومصالحه، الطفل، رعاية عن بينهما بالتشاور مسبو ن الوالدان -ٙ

 .المصلحة وهذه الرعاية، تلك لتحقيق الحاجة عند القراء أو المختصة ا جتماعية الرعاية بجهة يستعينا

 اليروف وفق والطبي وا جتماعي القرابي صوا ختصا الخبرة أهل يقدرها الطفل ومصلحة -7

 .حدة علت طفل بكل المحيطة

 ( 3ٔ) مــادة

 النفقــــــة

 .وا جتماعي والديني، والعقلي، البدني، لنموه مالبم معيشي مستوى في الحق طفل لكل -ٔ

 وفًقا الموسرين، أقاربه من غيره علت ثم أبيه، علت - له مال   الذل - للطفل الحق هذا ويثبا -ٕ

 .اإلسالمية الشريعة ألحكام

 تتةوج حتت وللبنا عمل، فرصة له وتتاا الكسب علت قادًرا يصبح حتت للولد الحق هذا ويمتد -ٖ

 .بكسبها تستغني أو ةوجها، بيا إلت وتنتقل

 المسبولين األشخاص من وغيرهما الوالدين، مساعدة الدولة ومنها كافة المجتم  مإسساا وعلت -ٗ

 .لنموه الالةمة المعيشة يروف تؤمين يف الطفل، عن

---------------------- 
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 الرابع الفصل

 الجنائٌة والمسئولٌة األهلٌــة

 ( 8ٔ) مــادة

 للجنٌن المحدودة األهلٌة

 له فيحتفي اإلسالمية، الشريعة له تقررها التي المالية للحقوق محدودة وجوب بؤهلية الجنين ويتمت 

 معلقة تكون أن علت الغير، أو األقرباء أو الوالدين من والهبة والوقف، صية،والو الميراث، في بحصته

 .حًيا بميالده

 ( 9ٔ) مــادة

 للطفل الوجوا أهلٌة

 والوصية الميراث في حقوق بذلك له فيكون كاملة وجوب بؤهلية حّيًا و دته منذ الطفل يتمت  -ٔ

 .وغيرها والهبة والوقف

 واإلعاناا ا جتماعي التؤمين ذلك في بما ا جتماعي الرمان من ا نتفا  في الطفل حق يبدأ -ٕ

 .و دته منذ وغيرها

 ( ٕٓ) مــادة

 األداء أهلٌــــــــة

 علت بالقدرة العقلي، الرشد مناطها - وأمواله حقوقه في للتصرف الطفل أهلية هي - األداء أهلية

 األهلية وبعوارض بالسن، ويتؤثر العمرية، راحلالم َحَسب العقلي التميية ويتدرج الرار، من الناف  معرفة

 .تنقصها أو تعدمها قد التي

 

 

 ( ٕٔ) مــادة
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 الخاصة والمعاملة الجنائٌة المسئولٌة تدرج

ا، مسبو ً  غير يكون القانون، يحددها التي التميية سن يبلغ لم الذل الطفل -ٔ  يخر  أن ويجوة جنابّيً

 .قانوًنا المقررة الرعاية تدابير ألحد

 إما معاملته تتدرج القانون، يحددها التي البلو  سن إلت يصل ولم التميية سن تجاوة الذل الطفل -ٕ

 .مخففة لعقوبة أو اإلصالا، تدابير ألحد أو الرعاية، تدابير ألحد بإخراعه

 :في الحق للطفل األحوال كل في -ٖ

 .ارتكبه الذل والفعل ويروفه، وحالته، سنه، مراعاة -أ

 وحرياته اإلنسانية، حقوقه احترامَ  وتعةة وقدره، بكرامته، وإحساسه تتفق بطريقة معاملته تتم أن -ب

 .كامالً  احتراًما القانونية، والرماناا األساسية،

 .المجتم  في بنماء بدور وقيامه اندماجه إعادة تشجي  -ج

 السرعة، هوج علت دعواه في تفصل ونةيهة ومستقلة مختصة قرابية هيبة أمام محاكمتِه -د

 ذلك يكن لم ما قانوًنا رعايته عن المسبولين أو والديه وبحرور وقانونيون، اجتماعيون خبراءُ  ويساعدها

 .الفرلت الطفل مصلحة غير في

 .رده الصادر القرار في النير إلعادة أعلت قرابية سلطة قيام تؤمين -هـ

---------------------- 
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 الخامس الفصل

 وتعلٌمه لطفلا تربٌة إحســـان

 (ٕٕ) مــادة

 الشرعٌة الضوابط وفق والمتكاملة الفاضلة التربٌة

 وعن ومتواةنة، قويمة تربية تربيته إحسان عن المشتركة بمسبوليتهما يقوما أن والديه تجاه الحق -ٔ

 اموالقي رعايته عن المسبولين من الوالدين محل يحل من كل إلت الحق هذا وينصرف والبدني، العقلي نموه

 .األساسي اهتمامهما مور  الفرلت الطفل مصالح وتكون مصالحه، علت

 وتؤديبه وطاعته، هللا، عبادة علت وتدريبه اإليمان، قواعد تعليمه األساسية التربية أولوياا ومن -ٕ

 السيبة والعاداا السلوكياا وسابر المحرماا، اجتناب علت وتعويده األخالق، ومكارم اإلسالم، بآداب

 أو الوالدان يكون وأن النافعة، والقراءة المفيدة، الريارة إلت وتوجيهه السوء، قرناء عن والبعد ة،والرار

 .ذلك كل في له صالحة عملية قدوة رعايته عن المسبولون

 شعوره يعمق بما العمرل، لتطوره وفًقا الحرية، من هامًشا منحه في التدرج مراعاة وعليهم -ٖ

 .القانونية السن بلوغه عند الكاملة المسبولية هلتحمل تمهيًدا بالمسبولية؛

 وا نفعال الجنسية، الغرابة استثارة من المراهقة سن في وخاصة الطفل حماية الررورل من -ٗ

 :األحوال جمي  في ويجب الجنسية، التوعية عند العاطفي

 .والوجداني العقلي لالطف نمو مراحل من مرحلة لكل والمالبم التعبير، في األمثل األسلوب استخدام -أ

 كعلم لها المناسبة العلوم مواد في العمرية لمرحلته مالبمة بصورة الجنسية المعلوماا إدماج -ب

 .الدينية والتربية الشخصية، واألحوال والعباداا الصحية، والعلوم األحياء،

 الناحية، بهذه المتصلة اإلسالمية السلوكية اآلداب بتعميق الجنسية التوعية مواد عرض اقتران -ج

 .السامية اإلسالمية التعاليم عن الجنسي السلوك انحراف ومخاطر الحرام، من الحالل وبيان

 علت تشج  التي الممارساا من المراهقين وقاية علت العمل يجب األحوال، جمي  وفي -٘
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 في ا ختالط بمن  لكوذ المجتم ، ولقيم الدينية للتعاليم المخالفة الدنيا الغرابة إثارة علت أو ا نحراف،

 ألماكن الجنسين من المراهقين ارتياد ومن  بها، للفتياا مدرباا وتعيين الريارية، والنوادل المدارس،

 .ذلك مخالفة حالة في األماكن تلك عن للمسبولين رادعة عقوباا وتقرير العابث، واللهو الفساد

 ( ٖٕ) مــادة

 الطٌبة االجتماعٌة العادات

 علت بالحرص وخاصة الطيبة، ا جتماعية العاداا اكتساب علت البداية منذ ينشؤ أن الطفل حق من

 واإلحسان األرحام، وصلة واألقرباء، األسرة أفراد بين والتراحم بالتواده  وا جتماعي، األسرل التماسك

 عوة، أو َبرلكِ  الحاجة عند ورعايتهما عليهما، واإلنفاق بهما، والبر المعروف، في وطاعتهما الوالدين، إلت

 والتعاون للناس، الخير وحب بالصغير، والرحمة الكبير، توقير وعلت شرًعا، المقررة حقوقهما سابر وأداء

 .والتقوى البر علت

 ( ٕٗ) مــادة

 للطفل والمتوازن المتكامل التعلٌم

 : إلت يهدف تعليم علت الحصول للطفل يحق: الشرعية الروابط إطار في -ٔ

ر، وكونٍ  مدبر، خالقٍ  ِمن: الكبرى الوجود بحقابق لالطف وعي تنمية -أ  رسالة، ذل وإنسانٍ  مسخم

 .اآلخرة في جةاءٍ  لحياةِ  تمهيًدا الدنيا في ابتالءٍ  وحياةِ 

نه بما إمكاناتها أقصت إلت والبدنية العقلية، وقدراته ومواهبه، الطفل، شخصية تنمية -ب  أداء من يمكه

 .الحياة في رسالته

 . والعامة الخاصة بواجباته وتوعيته األساسية، وحرياته اإلنسان، حقوق اماحتر تنمية -ج

 . ووطنه بدينه الخاصة وقيمه ولغته الثقافية وهويته الطفل ذاا احترام تنمية -د

 واإلنسانية، الدينية قيمه علت الحفاي َيْنُشد حر، مجتم  في المسبولية تستشعر لحياة الطفل إعداد -هـ

 الكرامة في الجنسين بين والمساواة والتسامح، والسلم، التفاهم، من بروا العليا همثل من وا قتراب
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 . والدينية والوطنية العرقية والجماعاا الشعوب جمي  بين والتعارف اإلنسانية،

 في رسالته أداء من لتمكينه لإلنسان، الكون بتسخير الوعي سياق في الطبيعية، البيبة احترام تنمية -و

 . األرض إعمار في يفةً خل الحياة،

 :ينبغي ذلك سبيل وفي -ٕ

 الالةمة األساسية المعارف علت ومشتمالً  للجمي ، مجاًنا ومتاًحا إلةامّيًا األساسي التعليم جعل -أ

 . وعقله الطفل شخصية لتكوين

 المجتم  احتياجاا لتغطية المهني، أو العام سواء الثانول، التعليم أشكال جمي  وتطوير تشجي  -ب

 لجمي  وإتاحتها وتوفيرها المجتم ، ألهداف المحققة الكفاية، فروض تحقيق علت القادرة العمالة من

 .إليها الحاجة عند المالية، المساعدة وتقديم التعليم مجانية مثل المناسبة التدابير واتخاذ األطفال،

 العقلية القدراا أساس علت للجمي  متاًحا المناسبة الوسابل بجمي  المةود العالي التعليم جعل -ج

 .والنفسي البدني وا ستعداد

 ( ٕ٘) مــادة

 النافعة المعلومات على الحصول

 تعةية وتستهدف اإلعالم، وسابل تبثها التي والمواد المعلوماا علت الحصول في الحق للطفل -ٔ

 المعلوماا من يةوالوقا والعقلية، الجسدية صحته وحماية الدينية، ثقافته وتعميق ا جتماعية، رفاهيته

 .جميًعا النواحي هذه في به الرارة والمواد

 ذاا والمواد المعلوماا، ونشر وتبادل إنتاج تشجي  الدولة ومنها كافة المجتم  مإسساا وعلت -ٕ

 المعلوماا ونشر إنتاج ومن  لططفال، وصولها وتيسير وا جتماعية، والدينية، والخلقية، الثقافية، المنفعة

 .جميعها الجوانب هذه في طفالباأل الرارة

 

 ----------------------
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 السادس الفصل

 الـمـتكـامــلة لحمــاٌة

 (ٕٙ) مــادة

 واإلساءة اإلٌصاء من الحماٌة

ف، ألّ  أو الررر أو اإليذاء، أشكال كافة من حمايته في الحق للطفل -ٔ  بدنًيا معاملته إساءة ومن تعسُّ

 .برعايته يقوم أو الطفل يتعهد شخص أل من بالكرامة ماسة معاملة أية أو لاإلهما ومن نفسًيا، أو عقلًيا أو

 جةاءاا من ذلك يتطلبه وما للطفل، الالةم والتهذيب التؤديب بمقترياا الحق هذا يخل و  -ٕ

ا، مقبولة  الترهيب ووسابل والتشجي ، والترغيب واإلقنا  اإلفهام وسابل بين وتواةن بحكمة تجم  تربوّيً

 .والنفسية والقانونية الشرعية بروابطه بوالعقا

 من لغيرهم ثم للوالدين المالبمة المساعدة تقديم الدولة ومنها كافة المجتم  مإسساا وعلت -ٖ

 ا جتماعية التدابير جمي  واتخاذ الطفل تربية بمسبولياا ا رطال  في الطفل، عن القانونيين المسبولين

 ينبذ فارل، مجتم  وإقامة اإليمانية، التربية مبادئ لغرس الالةمة والثقافية واإلعالمية والتشريعية،

 .السلوكياا وأحسن األخالق بؤقوم ويتخلق المنكرة، والعاداا الموبقاا

 

 

 (3ٕ) مــادة

 والسمعة بالشرف المساس من الحماٌة

 يرغ مساس أل أو الجنسي، ا نتهاك أو ا ستغالل، أشكال جمي  من الحماية في الحق للطفل -ٔ

 .سمعته أو بشرفه قانوني

رة، المواد استخدام من الحماية حق وله -ٕ  الكحولية والمشروباا العقل، علت المإثرة والمواد المخده

 .ونحوها والتدخين
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 .فيه وا تجار والبي ، ا ختطاف، من الحماية حق وله -ٖ

 السوء، قرناء عن وإبعاُده الطفل، توعية وقانوًنا شرًعا رعايته عن والمسبولين الوالدين وعلت -ٗ

 والصحبة الحسنة، القدوة وتقديم الفحش، وسما  الباطل اللهو كمجالس السيبة، المإثراا كافة وعن

 .حمايته علت تعين التي الصالحة

 وسابل لتنقية الالةمة الوقابية التدابير اتخاذ واجب الدولة ومنها كافة المجتم  مإسساا وعلت -٘

 وا جتماعية التشريعية التدابير واتخاذ الطفل انحراف علت يساعد أو يشج ، أو ،يإثر ما كل من اإلعالم

 .ذلك تحقق التي والتربوية

 ( 8ٕ) مــادة

 االقتصادي االستغالل من الحماٌة

 أو خطورة، علت ينطول عمل أل أداء ومن ا قتصادل، ا ستغالل من الحماية في الحق للطفل -ٔ

ا يكون أو اإللةامي، األساسي مالتعلي في ا نتيام عن يعوقه  أو العقلي، أو البدني، بنموه أو بصحته، راّرً

 .ا جتماعي أو المعنول، أو الديني،

 مناسب نيام وور  المختلفة، باألعمال األطفال التحاق لسن أدنت حد تحديد ذلك في ويدخل -ٕ

 .ويروفه العمل لساعاا

 ( 9ٕ) مــادة 

 والطوارئ الحـــــــرا

 .الحرب في مباشًرا اشتراًكا قانوًنا المقررة السن بلوغه قبل الطفل تركيش   -ٔ

 الخاصة والرعاية الحماية أولوية المسلحة والمناةعاا والكوارث الطوارئ حا ا في وللطفل -ٕ

ْسِره، أو إيذابه أو َجْرحه أو قتله جواة عدم حيثُ  من بالمدنيين ََ  المؤوى في بحقوقه الوفاء أولوية وله أَ

 .واإلغاثية الصحية والرعاية لغذاءوا
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 السابع الفصل

 للطفل الفضلى المصالح مراعاة

 (ٖٓ) مــادة

 اإلنسان حقوق إعالنات من االستفادة

 حقوق حول القاهرة إعالن في عليها المنصوص اإلنسان حقوق من بؤل   الميثاق هذا أحكامُ  تخلُّ  ال

 والذل ،(م99ٓٔ/أغسطس٘) في اإلسالمي المإتمر مةلمني القمة مإتمر عن الصادر اإلسالم في اإلنسان

  .اإلسالمية الشريعة أحكام م  يتعارض   دولي إعالن أل م  و  متكاملة، وحدةً  الميثاق هذا م  ُيعد

 ( ٖٔ) مــادة

 الطفل حقوق إعمال تدابير اتخاذ

 الباب، هذا في المقررة الحقوق إلعمال المالبمةَ  التدابيرَ  الدولة ومنها كافة المجتم  مإسسااُ  تتخذ

 احترام م  الحقوق، هذه ممارسته عند المتطورة لقدراته المالبمين واإلرشاد التوجيه للطفل وتوفر

 الطفل، عن قانوًنا المسبولين األشخاص من غيرهم أو األوصياء، أو األقرباء، أو الوالدين، مسبولياا

 . وواجباتهم حقوقهم واحترام

 (ٕٖ) مــادة

 باألطفال يتعلق ما كل في الفرلت الطفل مصالح مراعاة

 أو القرابية أو التشريعية الهيباا بها قاما سواء باألطفال، تتعلق التي اإلجراءاا جمي  في

 الطفل لمصالح األول ا عتبار يكون الخاصة، أو العامة ا جتماعية الرعاية مإسساا أو اإلدارية،

 عنه وقانوًنا شرًعا المسبولين األفراد من غيرهم وأ أوصيابه أو والديه حقوق مراعاة م  الفرلت،

 .وواجباتهم
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