تهدف اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان من
طباعة ونشر هذه األنظمة واللوائح واإلتفاقيات التي
أنضمت إليها اململكة إلى نشر ثقافة حقوق اإلنسان
في املجتمع وتسهيل اطالع اجلميع على القواعد
النظامية التي حتمي حقوقهم.

حقوق الطفل في اإلسالم
1432هـ  2011 -م

حقوق الطفل في اإلسالم
الطفل نعمة �إلهية ،ومطلب �إن�ساين فطري،
ويعترب الطفل �أَوىل فئات املجتمع بالرعاية
واالهتمام ،فهو الرثوة احلقيقية لكل املجتمعات
�إن �أح�سنت تربيته والعناية به.
وقد �إهتمت ال�شريعة الإ�سالمية بهذه الرثوة
�أميا اهتمام ،امتد هذا الإهتمام لي�شمل الطفل
منذ كان بذرة يف رحم الأم وحتى نهاية حياته
ك�إن�سان .فقررت ال�شريعة للطفل حقوق ًا كثرية
تثبت له ب�صفة عامة ،ومهما كانت قدراته العقلية
�أو اجل�سمية ،ومهما كانت حالته الإجتماعية� ،سواء
كان مع والدية� ،أو �أحدهما� ،أو يتيم ًا �أو لقيط ًا.
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إهتمام الشريعة بالطفل قبل احلمل به:
راعى الإ�سالم الأ�سرة التي ين�ش�أ فيها
الطفل من الناحية البيولوجية ،والرتبوية،
فعن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها قالت :قال ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم (تخريوا لنطفكم
و�أنكحوا الأكفاء و�أنكحوا �إليهم) حديث �صحيح
رواه ابن ماجة واحلاكم .وعن �أبي هريرة عن
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال( :تنكح املر�أة
لأربع ملالها وحل�سبها وجلمالها ولدينها ،فاظفر
بذات الدين تربت يداك) متفق عليه .ويبني
الر�سول الكرمي عظيم �أثر الأ�سرة على الطفل
بقوله ( :ما من مولود �إال يولد على الفطرة
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ف�أبواه يهودانه �أو ين�صرانه �أو ميج�سانه) رواه
البخاري ،ولهذا:
1 .1من حق الطفل �أن ي�أتي �إىل الدنيا عن طريق
الزواج ال�شرعي.
2 .2ومن حق الطفل على والديه �أن يح�سن كل
منهما اختيار الآخر ح�سب معايري ال�شريعة
الإ�سالمية ،التي تقت�ضي التدين ،والتكاف�ؤ بني
الطرفني ،وخلو الطرفني من الأمرا�ض املنفرة
واملعدية والوراثية اخلطرية ،واملرجع يف هذا
الأمر لأهل اخلربة والأطباء وغريهم.
إهتمام الشريعة بالطفل في فترة احلمل:
3 .3من حق اجلنني احلياة ،والبقاء والنماء .فقد
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اتفق العلماء على حماية اجلنني حتى من
�أمه ،فال يحق لأحد �إ�سقاطه قبل متامه ما
دامت ُنفخت فيه الروح� ،إال يف حالة تعر�ض
حياة الأم للخطر الذي ال ميكن تالفيه �إال
بالإجها�ض.
4 .4من حق اجلنني احل�صول على الرعاية
ال�صحية ،والتغذية املالئمة له يف فرتة احلمل
من خالل رعاية الأم احلامل .حتى �أن ال�شرع
�أباح للأم احلامل الفطر يف �شهر رم�ضان
وعليها الق�ضاء.
5 .5من حق اجلنني بيئة رحمية نقية ،فال يحق
للأم تعري�ضه ل�شيء من املخاطر التي ثبت
�ضررها علميا �أثناء فرتة احلمل ،كالتدخني
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وتعاطي الكحول واملخدرات والأدوية ال�ضارة
باجلنني.
6 .6يحرم بوجه عام الإ�ضرار باجلنني ب�أي �شكل
كان ،ويجب عقاب من يعتدي عليه.
7 .7ومن حق اجلنني الإرث والو�صية والوقف ،فقد
�أثبتت له ال�شريعة الأهلية الكاملة.
8 .8بل من بديع ال�شريعة الإ�سالمية �إثباتها
الإن�سانية حتى للجنني ال�سقط ،فال�شرع يوجب
تغ�سيل من خرج من رحم �أمه ميتا بعد �أربعة
�أ�شهر وي�صلى عليه  ،وي�ستحب ت�سميته.
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حق الطفل في االنتماء والهوية ،واالسم ،
وإبداء السرور مبقدمه:
9 .9من حق الطفل انتما�ؤه لأ�سرة� ،أي �أب و�أم
حقيقيني ،يحفظانه من ال�ضياع ،ويحميانه
من الت�شرد ،وي�صونان م�صاحله ،وحقوقه.
وبذلك فمن حقه التثبت من ن�سبه ويتبع يف
ذلك �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
 .10من حق الطفل احلفاظ على هويته مبا يف
ذلك ا�سمه ،وجن�سيته ،و�صالته العائلية،
ولغته ،وثقافته .وبذلك فله احلق قدر
الإمكان يف معرفة والديه وتلقي رعايتهما.
 .11حترم ال�شريعة الإ�سالمية �أي نوع من �أنواع
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التفرقة �أو التمييز بني الأطفال �سواء كان
التمييز ب�سبب عن�صر الطفل �أو والديه �أو
الو�صي القانوين عليه� ،أو لونه �أو جن�سه �أو
جن�سيته �أو لغته �أو دينه �أو عرقه� ،أو ثروته �أو
عجزه� ،أو �أي و�ضع يبدو من خالله التمييز،
ففي التنزيل (:يا �أيها النا�س �إنا خلقناكم
من ذكر و�أنثى وجعلناكم �شعوبا وقبائل
لتعارفوا �إن �أكرمكم عند اهلل �أتقاكم)
احلجرات . 13
 .12من حق الطفل �أن يكون له ا�سم يدعى به
ومييزه بني النا�س ،و�أن يكون هذا اال�سم
مما ترتاح له النف�س ،ويبعث الأمل والف�أل
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احل�سن ،وقد قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم(�إنكم تدعون يوم القيامة ب�أ�سمائكم
و�أ�سماء �آبائكم؛ ف�أح�سنوا �أ�سماءكم) رواه
�أحمد و�أبو داود وابن حبان والدارمي ب�إ�سناد
جيد .وال يجوز �أن يكون اال�سم منطويا على
حتقري �أو مهانة لكرامة الطفل� ،أو منافيا
للعقيدة.
 .13من حق الطفل تغيري ا�سمه �إن جاء اال�سم
على خالف ما دعت �إليه ال�شريعة.
 .14من حق الطفل �أن يذبح له �أبوه عقيقة يوم
ال�سابع من والدته احتفاء مبقدمه و�سرورا
به ،وي�سميه ،وقد ت�ضافرت الأحاديث يف
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ت�أكيد العقيقة حتى ذهب بع�ض الفقهاء
�إىل �أنها واجبة ،حلديث ( :كل غالم رهينة
بعقيقة) �أخرجه �أحمد و�أ�صحاب ال�سنن.
حق الطفل في الصحة والغذاء:
 .15من حق الطفل الر�ضاعة الطبيعية من �أمه
مادام ذلك ممكنا ح�سب �صحة الأم و�صحة
الر�ضيع ،وذلك ملدة حولني كاملني .لقوله
تعاىل ( :والوالدات ير�ضعن �أوالدهن حولني
كاملني ملن �أراد �أن يتم الر�ضاعة) البقرة
 .233وقد ثبت بالبحوث العلمية �أهمية
الر�ضاعة الطبيعية ،و�أهمية هذه املدة
بالذات.
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 .16من حق الطفل �أن تتغذى �أمه ،فقد �أوجب
الإ�سالم على الأم الغذاء ال�صحيح حتى
ميكنها �إدرار احلليب لطفلها ،والذي
يح�صل به النمو ال�سليم ،وكفل لها النفقة
يف حالة طالقها على والده� ،أو ِمن َمن يقوم
مقامه �شرعا يف حالة وفاته ( وعلى املولود
له رزقهن وك�سوتهن باملعروف) البقرة.233
كما �أباح لها الفطر يف رم�ضان مراعاة
مل�صلحة الر�ضيع وعليها الق�ضاء.
 .17من حق الطفل على والديه العناية ب�صحته
اجل�سدية ،والتمتع ب�أعلى م�ستوى �صحي
ميكن بلوغه ،وله حق ا�ستخدام م�ؤ�س�سات
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الوقاية والعالج و�إعادة الت�أهيل ،قال ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم (:امل�ؤمن القوي
خري و�أحب �إىل اهلل من امل�ؤمن ال�ضعيف)
رواه م�سلم عن �أبي هريرة..
حق الطفل في النظافة:
 .18من حق الطفل �إزالة الأذى عنه ،باخلتان.
 .19من حق الطفل حلق الر�أ�س بعد الوالدة
لإزالة ما قد علق به من بطن �أمه ،فعن
�أن�س بن مالك (�أن ر�سول اهلل �صلى اله عليه
و�سلم �أمر بحلق ر�أ�س احل�سن واحل�سني
يوم �سابعهما فحلقا وت�صدق بوزنه ف�ضة)
�أخرجه الإمام �أحمد يف امل�سند.
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 .20ومن حق الطفل نظافة البدن والثوب ،فقد
روى عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
�أنه عندما �أ�صيب �أ�سامة بن زيد ب�شجة يف
وجهه ،توىل الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
بيده ال�شريفة تنظيفه وق ّبلة .كما قال ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم� ( :إن اهلل طيب
يحب الطيب ،نظيف يحب النظافة) رواه
الرتمذي عن �سعد بن �أبي وقا�ص.
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حق الطفل في احلضانة:
 .21من حق الطفل �أن يكون له حا�ضن يقوم
برتبيته وحفظه والقيام على �ش�ؤونه ،وق�ضاء
حاجاته احليوية والنف�سية.
 .22حق احل�ضانة ي�شمل الأطفال الأيتام ،واللقطاء،
وذوي الإحتياجات اخلا�صة ،واملحرومني
ب�صفة دائمة �أو م�ؤقتة من عائالتهم .وتقوم
الدوة وم�ؤ�س�سات املجتمع كافة ،بتوفري الدعم
واخلدمات الالزمة ملعاونة احلا�ضنات على
القيام بدورهن .فالإ�سالم ال يفرق بني
الأطفال ،فاللقيط مثال �إن�سان يتمتع بكافة
حقوقه يف الإ�سالم ،وال ذنب له فيما ارتكبه
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والداه ،فقد كان عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل
عنه يفر�ض للقيط من بيت املال مائة درهم،
ولوليه كل �شهر رزقا يعينه عليه ،ويجعل
ر�ضاعته ونفقته يف بيت املال ،وعندما يكرب
ي�ساويه بغريه من الأطفال .كما حث الإ�سالم
على رعاية اليتيم ،يف كثري من الن�صو�ص
ال�شرعية مثل قوله تعاىل}وبالوالدين
�إح�سانا وبذي القربى واليتامى وامل�ساكني
واجلار ذي القربى واجلار اجلنب وال�صاحب
باجلنب وابن ال�سبيل وما ملكت �أميانكم{
الن�ساء )36( :وقوله �صلى اهلل عليه و�سلم:
}�أنا وكافل اليتيم هكذا{ -و�أ�شار بال�سبابة
والو�سطى وفرج بينهما �شيئا .متفق عليه.
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 .23الوالدان هما �صاحبا احلق الأ�سا�سي يف
ح�ضانة طفلهما ،وال ميكن ف�صل الطفل
عنهما �أو عن �أحدهما �إال ل�ضرورة ملحة.
فقد �أثبتت الدرا�سات النف�سية �أن حرمان
الطفل من رعاية والديه له �أكرب الأثر على
تعطيل منوه ووظائفه احليوية وقدراته
العقلية وا�ستقراره و�صحته النف�سية.
 .24الوالدان م�سئوالن بالت�شاور بينهما عن رعاية
الطفل ال�صاحلة ،وكيفية معي�شته.
 .25من حق الطفل الوالية على ماله ،و�إدارته،
وتنميته ،و�صيانته ،ودفع زكاته حتى يبلغ
الر�شد ،ف�إن بلغ الر�شد رد �إليه جميع ماله.
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 .26من حق الطفل �أن ي�ستعني حا�ضنه بجهات
الرعاية الإجتماعية املخت�صة �أو الق�ضاء
لتحقيق م�صلحته التي يقدرها �أهل اخلربة
واالخت�صا�ص �سواء ق�ضائية� ،أو �إجتماعية،
�أو طبية ،ح�سب ظروف كل طفل على حده.
ويف حال الطالق:
 .27من حق الطفل �أن يكون حا�ضنه (�إمر�أة
كانت �أو رجال ح�سب احلكم ال�شرعي) �أهال
لذلك ،يوفر اجلو ال�صالح لتن�شئة الطفل.
 .28من حق الطفل �أن يقوم حا�ضنه ب�أداء الأمانة
وح�سن الرعاية على �أمت الوجوه.
 .29من حق الطفل �أن يكون حا�ضنه عد ًال ،ال
يخ�شى عليه من االنحراف عنده.
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 .30من حق الطفل �أن يكون حا�ضنه بالغ ًا ،عاق ًال،
�صحيح البدن.
 .31الأم مقدمة على الأب يف احل�ضانة ،لقول
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ( �أنت �أحق به
ما مل تنكحي) رواه �أحمد و�أبو داود.
حق الطفل في النفقة:
 .32من حق الطفل على �أبيه الإنفاق عليه ،ويجب
على الأب التك�سب وال�سعي للنفقة على
الطفل فلكل طفل حق يف م�ستوى معي�شي
مالئم لنموه البدين ،والعقلي ،والإجتماعي،
ح�سب العرف يف زمانه.
 .33يثبت هذا احلق للطفل على �أبيه ،ثم على �أمه
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�إذا كان الأب معدما وال ي�ستطيع التك�سب
وكانت الأم قادرة على الإنفاق ،ثم على
املو�سرين من �أقاربه وفقا لأحكام ال�شريعة.
 .34من حق الطفل �أن ينفق عليه �أبوه حتى ي�صبح
قادرا على التك�سب ،وت�شمل هذه النفقة
ما يحتاجه الطفل �أثناء درا�سته وتدريبه
املهني ،ثم �أثناء فرتة البحث عن عمل ،حتى
يعمل.
 .35من حق الطفل الأنثى على �أبيها �أن ينفق
عليها حتى تتزوج فتكون نفقتها على زوجها،
�أو �أن تكون قادرة على الك�سب ،وال جترب
الفتاة على العمل.
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حق الطفل في احلماية الكاملة:
 .36ال يقر الإ�سالم العنف �أو ال�شدة يف التعامل
مع الأطفال �أبد ًا ،ففي ال�صحيح� ( :إن
اهلل رفيق يحب الرفق يف الأمر كله) ،ويف
م�سند �أحمد والرتمذي ( :لي�س منا من مل
يرحم �صغرينا ويعرف �شرف كبرينا) ،وكان
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم كثريا ما ُيرى
مالعب ًا للأطفال ومهتم ًا مب�شاعرهم ،م�ؤدب ًا
لهم.
 .37للطفل احلق يف حمايته من كافة �أ�شكال
العنف �أو ال�ضرر �أو التع�سف ،ومن �إ�ساءة
املعاملة بدني ًا� ،أو عقلي ًا� ،أو نف�سي ًا ،ومن
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الإهمال �أو �أية معاملة مت�س بكرامة الطفل
�سواء كان ذلك من الوالدين� ،أو من �أي
�شخ�ص �آخر يتعهد الطفل �أو يقوم برعايته،
كاملدر�س يف املدر�سة� ،أو املربية يف املنزل�،أو
امل�شرف يف النادي .وال يخل ذلك مبقت�ضيات
الت�أديب والرتبية والتهذيب الالزم ،حيث
�أن الت�أديب ال يقت�ضي الإهانة �أو الإ�ساءة
و�إمنا التوازن بني و�سائل الإفهام والإقناع
والرتغيب والت�شجيع ،وو�سائل الرتهيب
والعقاب ب�ضوابطه ال�شرعية والقانونية.
وهذا يعترب تطبيق ًا للن�صو�ص الإ�سالمية
التي حترم الظلم ،والإ�ضرار بالغري،
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والإعتداء ،والإيذاء ب�أي درجة من درجاته،
وخا�صة للأطفال وال�ضعاف.
 .38للطفل حق احلماية من كافة �أ�شكال
الإ�ستغالل� ،أو الإنتهاك اجلن�سي� ،أو ت�شويه
�شرفه و�سمعته.
 .39للطفل حق احلماية من كافة �أنواع الإ�ستغالل
الإقت�صادي ،ومن �أداء �أي عمل ينطوي على
خطورة �أو يعوقه عن الإنتظام يف التعليم
املدر�سي الأ�سا�سي� ،أو �أن يكون �ضار ًا ب�صحته،
�أو بنموه البدين� ،أو العقلي والنف�سي� ،أو
الديني� ،أو املعنوي� ،أو الإجتماعي.
 .40للطفل يف حالة الطوارئ والكوارث واملنازعات
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امل�سلحة �أولوية احلماية والرعاية اخلا�صة
باملدنيني ،وعدم جواز قتله �أو جرحه �أو
�إيذائه �أو �أ�سره ،وله �أولوية الوفاء بحقوقه يف
امل�أوى والغذاء والرعاية ال�صحية والإغاثية.
 .41للطفل حق احلماية من ا�ستخدام املواد
املخدرة ،واملواد امل�ؤثرة على العقل
وامل�شروبات الكحولية ومن التدخني ،ونحو
ذلك.
 .42للطفل حق احلماية من الإختطاف ،والبيع،
والإجتار به ،وا�ستخدامه يف الت�سول.
 .43وعلى الوالدين وامل�سئولني نظام ًا عن
الطفل توعيته و�إبعاده عن قرناء ال�سوء،
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وعن كافة امل�ؤثرات ال�سيئة وتقدمي القدوة
احل�سنة وال�صحبة ال�صاحلة التي تعني على
الإ�ستقامة والإعتدال.
 .44من حق الطفل �أن تقدم اجلهات املخت�صة
ذات العالقة (ال�صحة ،التعليم ،ال�ش�ؤون
الإجتماعية )...امل�ساعدة لوالديه والقائمني
عليه ،ولغريهم من امل�سئولني عنه ،لتمكينهم
من القيام مب�سئولياتهم يف تربيته ،واتخاذ
جميع التدابري الإجتماعية والت�شريعية
والإعالمية والثقافية الالزمة حلمايته.
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حق الطفل في التربية والتعليم والتأديب:
 .45للطفل احلق على والديه �أن يقوما مب�سئوليتهما
امل�شرتكة عن �إح�سان تربيته تربية قومية
ومتوازنة ،وتنمية عقله وبدنه .وين�صرف
هذا احلق �إىل كل من يحل حمل الوالدين
من امل�سئولني عن رعاية الطفل �سواء كان
طف ًال عادي ًا �أو يتيم ًا �أو لقيط ًا �أو غري ذلك.
 .46من حق الطفل تعليمه قواعد الإميان،
وتدريبه على عبادة اهلل وطاعته ،وت�أديبه
ب�آداب الإ�سالم.
 .47من حق الطفل تعويده على كل ال�سلوكيات
التي يدعو �إليها الإ�سالم ،وغر�س الأخالق
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احلميدة من �صدق و�أمانة واحرتام الكبري
وغريها.
 .48من حق الطفل تعليمه جتنب املحرمات،
و�سائر ال�سلوكيات والعادات ال�ضارة.
 .49من حق الطفل تن�شئته على احرتام حقوق
الإن�سان ،وحرياته الأ�سا�سية.
 .50من حق الطفل على الوالدين تعليمه كل ما
يعود عليه بالنفع يف �آخرته ودنياه.
 .51من حق الطفل �أن يربى على �إجالل والديه،
والرب بهما ،وعلى �صلة رحمه و�أقاربه.
 .52من حق الطفل احل�صول على تعليم يهدف
�إىل تنمية �شخ�صيته ،ومواهبه ،وقدراته
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العقلية ،والبدنية �إىل �أق�صى �إمكانياته
(عادي ًا كان �أو موهوب ًا �أو من ذوي احلاجات
اخلا�صة املختلفة) .فمن حقه على والديه
موا�صلة تعليمه وتربيته ح�سبما تقت�ضيه
مراحل منوه وع�صره الذي يعي�ش فيه ،مبا
يكفل تفتح ذهنه وتقوية بدنه  ،قال عمر بن
اخلطاب ر�ضي اهلل عنه ( علموا �أوالدكم
ال�سباحة والرمي ومروهم فليثبوا على اخليل
وثب ًا) ،ويكون التعليم املهم ح�سب الع�صر.
 .53من حق الطفل �أن يتعلم احلفاظ على قيمه
الأ�سا�سية ،والإقرتاب من مثله العليا بروح
من الت�سامح ،وال�سلم.
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 .54من حق الطفل على والديه تعليمه واجباته
وم�س�ؤولياته جتاه نف�سه ،وجتاه الآخرين،
حتى ت�ستقيم �أمور حياته وي�ستعد لتحمل
م�س�ؤولياته.
 .55من حق الطفل �أن ُيعطى م�ساحة من احلرية
لتنمية �شخ�صيته املتميزة عن غريه،
واال�ستمتاع بطفولته ،وامل�شاركة يف الألعاب،
والراحة ،وامل�شاركة يف احلياة الثقافية
والفنية مبا يتنا�سب مع �سنه وع�صره ،ومبا
يحفظ هويته ،وال يتنافى مع ال�شرع ،روى
�أن�س بن مالك �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم قالُ ( :عرامة ال�صبي يف �صغره زيادة
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يف عقله يف كربه) رواه احلاكم والرتمذي،
وال ُعرامة :احليوية واحلركة والن�شاط
واللعب.
 .56من حق الطفل على والديه تعليمه حب
القراءة و�أهميتها والبحث عن املعلومات
التي ت�ساعده على �أداء ر�سالته يف احلياة،
وتدريبه على كل م�ستجد نافع ال تتم
احلياة يف ع�صره بدونه مثل ا�ستخدام
احلا�سب الآيل ،وال�شبكة العنكبوتيه
بطريقة �سليمة.
 .57من حق الطفل �أن يح�صل على العدالة
وامل�ساواة يف العطاء ،واحلنان ،والب�سمة
والكلمة .فعن النعمان بن ب�شري( ر�ضي
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علي �أبي ببع�ض
اهلل عنهما) قال :ت�صدق ّ
ماله ،فقالت �أمي عمرة بنت رواحة :ال
�أر�ضى حتى ت�شهد ر�سول اهلل ،فانطلق �أبي
�إىل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم لي�شهده
على �صدقتي ،فقال له ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم�( :أفعلت هذا بولدك
كلهم) ،قال :ال ،قال( :اتقوا اهلل واعدلوا
يف �أوالدكم) فرجع �أبي فرد تلك ال�صدقة.
متفق عليه.
 .58من حق الطفل �أن يلعب معه والداه ،فعن
معاوية بن �أبي �سفيان �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم قال( :من كان له �صبي فيت�صابى
له) �أخرجه الديلمي وابن ع�ساكر.
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 .59من حق الطفل تعويده على الآداب ال�شرعية،
مثل� :آداب الأكل ،وال�شرب ،والنظافة،
واملجال�سة ،واملحادثة.
 .60من حق الطفل تنمية احرتامه للبيئة الطبيعية،
واملمتلكات العامة يف بلده والبالد الأخرى.
 .61من حق الطفل على والديه �أن يعاماله معاملة
رفيقة وحانية ،فقد روى �أبو هريرة �أن الأقرع
بن حاب�س �أب�صر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
يق ِّبل احل�سن فقال� :إن يل ع�شرة من الولد
ما قبلت واحد ًا منهم ،فقال ر�سول اهلل�(:إنه
من ال َيرحم ال ُيرحم) رواه البخاري وم�سلم
والرتمذي و�أبو داود و�أحمد.
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 .62للطفل احلق يف حرية التعبري ،وال يحد من هذه
احلرية �إال احرتام حقوق الغري �أو �سمعتهم �أو حماية
الأمن الوطني �أو النظام العام �أو الآداب العامة.
 .63للطفل حرية طلب املعلومات ،والأفكار
القومية التي ال تتنافى مع املبادئ والأخالق
والدين والوطنية ،وحرية تلقيها و�إذاعتها.
 .64للطفل احلق يف احل�صول على املعلومات
واملواد املفيدة التي تبثها و�سائل الإعالم،
وت�ستهدف تعزيز رفاهيته الإجتماعية،
وتعميق ثقافته الدينية ،وحماية �صحته
اجل�سدية والعقلية ،والوقاية من املعلومات
ال�ضارة به يف كل تلك النواحي.
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 .65من حق الطفل حمايته من ا�ستثارة الغرائز
اجلن�سية ،والإنفعال العاطفي عند التوعية
اجلن�سية ،ووقايتهم من املمار�سات التي
ت�شجع على الإنحراف و�إثارة الغرائز
املخالفة للتعاليم الدينية ،وحمايته من تعلم
العدوان عن طريق الإعالم ،ويجب على
امل�س�ؤولني حمايته من ذلك.
 .66مراعاة التدرج املنا�سب لعمره يف �إدماج
املعلومات اجلن�سية ب�صورة مالئمة يف املواد
والعلوم املنا�سبة لها ،كعلم الأحياء ،والعلوم
ال�صحية ،والنف�سية ،والعبادات ،والأحوال
ال�شخ�صية ،والرتبية الدينية ،واقرتان ذلك
بتعميق الآداب الإ�سالمية ،وتبيان احلرام
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واحلالل ،وخماطر ال�سلوك اجلن�سي
املنحرف.
 .67على م�ؤ�س�سات املجتمع جميعها ت�شجيع �إنتاج
وتبادل ون�شر املعلومات واملواد ذات املنفعة
الثقافية واخللقية والدينية واالجتماعية،
وتي�سري و�صولها للأطفال ،ومنع �إنتاج
ون�شر املعلومات ال�ضارة بالأطفال يف جميع
اجلوانب.
مراعاة مصالح الطفل الفضلى:
 .68يجب �أن تتخذ م�ؤ�س�سات املجتمع املعنية كافة
التدابري املالئمة لتفعيل احلقوق املقررة
للطفل ومتابعتها ،وتوفري التوجيه والإر�شاد
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املالئمني لقدراته املتطورة عند ممار�سته
هذه احلقوق ،مع احرتام م�س�ؤوليات
الوالدين� ،أو الأقرباء� ،أو الأو�صياء� ،أو
غريهم من الأ�شخا�ص امل�سئولني عن الطفل
قانون ًا ،واحرتام حقوقهم وواجباتهم.
 .69يف جميع االجراءات التي تتعلق بالأطفال التي
تقوم بها الهيئات التنظيمة ،والق�ضائية،
والإدارية ،وامل�ؤ�س�سات االجتماعية العامة
واخلا�صة ،يوىل الإعتبار مل�صالح الطفل
الف�ضلى ،مع مراعاة حق الوالدين والأو�صياء
�أو غريهم من الأفراد امل�س�ؤولني قانونا عنهم
وواجباتهم.
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األهلية واملسئولية اجلنائية:
 .70يتمتع الطفل منذ والدته حي ًا ب�أهلية وجوب
كاملة فيكون له حق املرياث والو�صية والوقف
والهبة.
 .71ينتفع الطفل بال�ضمان الإجتماعي ،والت�أمني
الإجتماعي ،والإعانات منذ والدته.
 .72من حق الطفل �إذا بلغ �سن التمييز �أن يت�صرف
يف حقوقه مبا ينا�سب منوه العقلي واجل�سمي
والنف�سي ،حتت نظر وليه ومتابعته ،ف�إذا بلغ
�سن الر�شد حتمل امل�س�ؤولية كاملة.
 .73من حق عدمي الأهلية �أو ناق�صها �أن تكفل
له الدولة الرعاية ال�شخ�صية ،ورعاية
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حقوقه وم�صاحله املعنوية واملادية� ،إذا
مل يوجد ويل كفء ،وذلك بتنظيم �أحكام
الوالية على النف�س ،وعلى املال ،والو�صاية،
والقوامة ،وامل�ساعدة الق�ضائية.
 .74للطفل احلق على ه�ؤالء الأولياء والأو�صياء
�أن يح�سنوا رعايته ،واملحافظة عليه ،وح�سن
�إدارة �أمواله ،وتدريبه على �إدارتها حتى
بلوغه �سن الر�شد .
 .75الطفل الذي مل يبلغ �شرع ًا يكون غري م�س�ؤول
جنائي ًا ،ويجوز �إخ�ضاعه لأحد تدابري
الرعاية املقررة قانونا.
 .76الطفل الذي جتاوز �سن التمييز ومل ي�صل �إىل
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�سن البلوغ  ،تتدرج معاملته ب�إخ�ضاعه لأحد
تدابري الرعاية� ،أو لأحد تدابري الإ�صالح� ،أو
لعقوبة خمففة.
 .77يف جميع الأحوال ال�سابقة من حق الطفل:
•مراعاة �سنه ،وحالته ،وظروفه ،والفعل الذي
ارتكبه.
•�أن يعامل بكرامة واحرتام لإن�سانيته .
•ت�شجيع �إعادة �إندماجه وقيامه بدور بناء يف
املجتمع.
•حماكمته �أمام هيئة ق�ضائية خمت�صة،
وم�ستقلة ،ونزيهة تف�صل يف دعواه على وجه
ال�سرعة ،وي�ساعدها خرباء �إجتماعيون،
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وقانونيون ،وبح�ضور والديه �أو امل�سئولني
عن رعايته نظام ًا ،ما مل يكن ذلك يف غري
م�صلحة الطفل الف�ضلى.
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