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حقوق الطفل  في اإلسالم

فطري،  �إن�ساين  ومطلب  �إلهية،  نعمة  �لطفل 
بالرعاية  �ملجتمع  فئات  �أَََوىل  �لطفل  ويعترب 
�ملجتمعات  لكل  �حلقيقية  �لرثوة  فهو  و�الهتمام، 

�إن �أح�سنت تربيته و�لعناية به.
�لرثوة  بهذه  �الإ�سالمية  �ل�سريعة  �إهتمت  وقد 
�لطفل  لي�سمل  �الإهتمام  هذ�  �متد  �هتمام،  �أميا 
حياته  نهاية  وحتى  �الأم  رحم  يف  بذرة  كان  منذ 
كثرية  حقوقًا  للطفل  �ل�سريعة  فقررت  كاإن�سان. 
تثبت له ب�سفة عامة، ومهما كانت قدر�ته �لعقلية 
�أو �جل�سمية، ومهما كانت حالته �الإجتماعية، �سو�ء 

كان مع و�لدية، �أو �أحدهما، �أو يتيمًا �أو لقيطًا.
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إهتمام الشريعة بالطفل قبل احلمل به:
فيها  ين�ساأ  �لتي  �الأ�سرة  �الإ�سالم  ر�عى 
و�لرتبوية،  �لبيولوجية،  �لناحية  من  �لطفل 
فعن عائ�سة ر�سي �هلل عنها قالت: قال ر�سول 
لنطفكم  )تخريو�  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �هلل 
و�أنكحو� �الأكفاء و�أنكحو� �إليهم( حديث �سحيح 
رو�ه �بن ماجة و�حلاكم. وعن �أبي هريرة عن 
�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم قال: )تنكح �ملر�أة 
الأربع ملالها وحل�سبها وجلمالها ولدينها، فاظفر 
ويبني  عليه.  متفق  يد�ك(  تربت  �لدين  بذ�ت 
�لر�سول �لكرمي عظيم �أثر �الأ�سرة على �لطفل 
�لفطرة  على  يولد  �إال  مولود  من  ما   ( بقوله: 
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�أو ميج�سانه( رو�ه  �أو ين�سر�نه  فاأبو�ه يهود�نه 
�لبخاري، ولهذ�:

من حق �لطفل �أن ياأتي �إىل �لدنيا عن طريق . 1
�لزو�ج �ل�سرعي.

كل . 2 يح�سن  �أن  و�لديه  على  �لطفل  حق  ومن 
�ل�سريعة  معايري  ح�سب  �الآخر  �ختيار  منهما 
�الإ�سالمية، �لتي تقت�سي �لتدين، و�لتكافوؤ بني 
�لطرفني، وخلو �لطرفني من �الأمر��ض �ملنفرة 
و�ملعدية و�لور�ثية �خلطرية، و�ملرجع يف هذ� 

�الأمر الأهل �خلربة و�الأطباء وغريهم.

إهتمام الشريعة بالطفل في فترة احلمل:
من حق �جلنني �حلياة، و�لبقاء و�لنماء. فقد . 3
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من  حتى  �جلنني  حماية  على  �لعلماء  �تفق 
ما  متامه  قبل  �إ�سقاطه  الأحد  يحق  فال  �أمه، 
تعر�ض  �إال يف حالة  �لروح،  فيه  ُنفخت  د�مت 
�إال  تالفيه  ميكن  ال  �لذي  للخطر  �الأم  حياة 

باالإجها�ض.
�لرعاية . 4 على  �حل�سول  �جلنني  حق  من 

�ل�سحية، و�لتغذية �ملالئمة له يف فرتة �حلمل 
من خالل رعاية �الأم �حلامل. حتى �أن �ل�سرع 
رم�سان  �سهر  يف  �لفطر  �حلامل  لالأم  �أباح 

وعليها �لق�ساء.
يحق . 5 فال  نقية،  رحمية  بيئة  �جلنني  حق  من 

ثبت  �لتي  �ملخاطر  من  ل�سيء  تعري�سه  لالأم 
كالتدخني  �حلمل،  فرتة  �أثناء  علميا  �سررها 
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�ل�سارة  و�الأدوية  �لكحول و�ملخدر�ت  وتعاطي 
باجلنني.

يحرم بوجه عام �الإ�سر�ر باجلنني باأي �سكل . 6
كان، ويجب عقاب من يعتدي عليه.

ومن حق �جلنني �الإرث و�لو�سية و�لوقف، فقد . 7
�أثبتت له �ل�سريعة �الأهلية �لكاملة.

�إثباتها . 8 �الإ�سالمية  �ل�سريعة  بديع  من  بل 
�الإن�سانية حتى للجنني �ل�سقط، فال�سرع يوجب 
تغ�سيل من خرج من رحم �أمه ميتا بعد �أربعة 

�أ�سهر وي�سلى عليه ، وي�ستحب ت�سميته.
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حق الطفل في االنتماء والهوية، واالسم ، 
وإبداء السرور مبقدمه:

و�أم . 9 �أب  �أي  الأ�سرة،  �نتماوؤه  �لطفل  حق  من 
ويحميانه  �ل�سياع،  من  يحفظانه  حقيقيني، 
وحقوقه.  م�ساحله،  وي�سونان  �لت�سرد،  من 
يف  ويتبع  ن�سبه  من  �لتثبت  حقه  فمن  وبذلك 

ذلك �أحكام �ل�سريعة �الإ�سالمية.
يف  مبا  هويته  على  �حلفاظ  �لطفل  حق  من   .10
�لعائلية،  و�سالته  وجن�سيته،  ��سمه،  ذلك 
قدر  �حلق  فله  وبذلك  وثقافته.  ولغته، 

�الإمكان يف معرفة و�لديه وتلقي رعايتهما.
�أنو�ع  نوع من  �أي  �الإ�سالمية  �ل�سريعة  11. حترم 
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كان  �سو�ء  �الأطفال  بني  �لتمييز  �أو  �لتفرقة 
�أو  و�لديه  �أو  �لطفل  عن�سر  ب�سبب  �لتمييز 
�أو  �أو جن�سه  لونه  �أو  عليه،  �لقانوين  �لو�سي 
جن�سيته �أو لغته �أو دينه �أو عرقه، �أو ثروته �أو 
عجزه، �أو �أي و�سع يبدو من خالله �لتمييز، 
خلقناكم  �إنا  �لنا�ض  �أيها  يا  �لتنزيل:)  ففي 
وقبائل  �سعوبا  وجعلناكم  و�أنثى  ذكر  من 
�أتقاكم(  �هلل  عند  �أكرمكم  �إن  لتعارفو� 

�حلجر�ت 13 . 
به  يدعى  ��سم  له  يكون  �أن  �لطفل  حق  من   .12
�ال�سم  هذ�  يكون  و�أن  �لنا�ض،  بني  ومييزه 
و�لفاأل  �الأمل  ويبعث  �لنف�ض،  له  ترتاح  مما 
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�حل�سن، وقد قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 
باأ�سمائكم  �لقيامة  يوم  تدعون  و�سلم)�إنكم 
رو�ه  �أ�سماءكم(  فاأح�سنو�  �آبائكم؛  و�أ�سماء 
�أحمد و�أبو د�ود و�بن حبان و�لد�رمي باإ�سناد 
جيد. وال يجوز �أن يكون �ال�سم منطويا على 
منافيا  �أو  �لطفل،  لكر�مة  مهانة  �أو  حتقري 

للعقيدة.
�ال�سم  جاء  �إن  ��سمه  تغيري  �لطفل  حق  من   .13

على خالف ما دعت �إليه �ل�سريعة.
يوم  �أبوه عقيقة  له  يذبح  �أن  �لطفل  14. من حق 
و�سرور�  مبقدمه  �حتفاء  والدته  من  �ل�سابع 
يف  �الأحاديث  ت�سافرت  وقد  وي�سميه،  به، 
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�لفقهاء  بع�ض  ذهب  حتى  �لعقيقة  تاأكيد 
�إىل �أنها و�جبة، حلديث: ) كل غالم رهينة 

بعقيقة( �أخرجه �أحمد و�أ�سحاب �ل�سنن.

حق الطفل في الصحة والغذاء:
�أمه  من  �لطبيعية  �لر�ساعة  �لطفل  15. من حق 
ماد�م ذلك ممكنا ح�سب �سحة �الأم و�سحة 
لقوله  كاملني.  حولني  ملدة  وذلك  �لر�سيع، 
تعاىل: ) و�لو�لد�ت ير�سعن �أوالدهن حولني 
�لبقرة  �لر�ساعة(  يتم  �أن  �أر�د  ملن  كاملني 
�أهمية  �لعلمية  بالبحوث  ثبت  وقد   .233
�ملدة  هذه  و�أهمية  �لطبيعية،  �لر�ساعة 

بالذ�ت. 
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�أوجب  فقد  �أمه،  تتغذى  �أن  �لطفل  حق  من   .16
حتى  �ل�سحيح  �لغذ�ء  �الأم  على  �الإ�سالم 
و�لذي  لطفلها،  �حلليب  �إدر�ر  ميكنها 
�لنفقة  لها  وكفل  �ل�سليم،  �لنمو  به  يح�سل 
يف حالة طالقها على و�لده، �أو ِمن َمن يقوم 
مقامه �سرعا يف حالة وفاته ) وعلى �ملولود 
له رزقهن وك�سوتهن باملعروف( �لبقرة233. 
مر�عاة  رم�سان  يف  �لفطر  لها  �أباح  كما 

مل�سلحة �لر�سيع وعليها �لق�ساء.
�لعناية ب�سحته  و�لديه  �لطفل على  17. من حق 
�سحي  م�ستوى  باأعلى  و�لتمتع  �جل�سدية، 
موؤ�س�سات  ��ستخد�م  حق  وله  بلوغه،  ميكن 
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�لوقاية و�لعالج و�إعادة �لتاأهيل، قال ر�سول 
�لقوي  �ملوؤمن  و�سلم:)  عليه  �هلل  �سلى  �هلل 
�ل�سعيف(  �ملوؤمن  من  �هلل  �إىل  و�أحب  خري 

رو�ه م�سلم عن �أبي هريرة..

حق الطفل في النظافة:
18. من حق �لطفل �إز�لة �الأذى عنه، باخلتان.

�لوالدة  بعد  �لر�أ�ض  حلق  �لطفل  حق  من   .19
فعن  �أمه،  بطن  من  به  علق  قد  ما  الإز�لة 
�أن�ض بن مالك )�أن ر�سول �هلل �سلى �له عليه 
و�حل�سني  �حل�سن  ر�أ�ض  بحلق  �أمر  و�سلم 
ف�سة(  بوزنه  وت�سدق  فحلقا  �سابعهما  يوم 

�أخرجه �الإمام �أحمد يف �مل�سند. 
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فقد  و�لثوب،  �لبدن  نظافة  �لطفل  ومن حق   .20
و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  عن  روى 
ب�سجة يف  زيد  بن  �أ�سامة  �أ�سيب  �أنه عندما 
و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لر�سول  توىل  وجهه، 
بيده �ل�سريفة تنظيفه وقّبلة. كما قال ر�سول 
�إن �هلل طيب   ( و�سلم:  عليه  �هلل  �سلى  �هلل 
رو�ه  �لنظافة(  يحب  نظيف  �لطيب،  يحب 

�لرتمذي عن �سعد بن �أبي وقا�ض.
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حق الطفل في احلضانة:
يقوم  حا�سن  له  يكون  �أن  �لطفل  حق  من   .21
برتبيته وحفظه و�لقيام على �سوؤونه، وق�ساء 

حاجاته �حليوية و�لنف�سية.
22. حق �حل�سانة ي�سمل �الأطفال �الأيتام، و�للقطاء، 
و�ملحرومني  �خلا�سة،  �الإحتياجات  وذوي 
�أو موؤقتة من عائالتهم. وتقوم  ب�سفة د�ئمة 
�لدوة وموؤ�س�سات �ملجتمع كافة، بتوفري �لدعم 
على  �حلا�سنات  ملعاونة  �لالزمة  و�خلدمات 
بني  يفرق  ال  فاالإ�سالم  بدورهن.  �لقيام 
بكافة  يتمتع  �إن�سان  مثال  فاللقيط  �الأطفال، 
حقوقه يف �الإ�سالم، وال ذنب له فيما �رتكبه 
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و�لد�ه، فقد كان عمر بن �خلطاب ر�سي �هلل 
عنه يفر�ض للقيط من بيت �ملال مائة درهم، 
ويجعل  عليه،  يعينه  رزقا  �سهر  كل  ولوليه 
�ملال، وعندما يكرب  ر�ساعته ونفقته يف بيت 
ي�ساويه بغريه من �الأطفال. كما حث �الإ�سالم 
�لن�سو�ض  من  كثري  يف  �ليتيم،  رعاية  على 
تعاىل{وبالو�لدين  قوله  مثل  �ل�سرعية 
و�مل�ساكني  و�ليتامى  �لقربى  وبذي  �إح�سانا 
و�جلار ذي �لقربى و�جلار �جلنب و�ل�ساحب 
�أميانكم}  ملكت  وما  �ل�سبيل  و�بن  باجلنب 
و�سلم:  عليه  �هلل  �سلى  وقوله  �لن�ساء: )36( 
{�أنا وكافل �ليتيم هكذ�}- و�أ�سار بال�سبابة 

و�لو�سطى وفرج بينهما �سيئا. متفق عليه.   
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يف  �الأ�سا�سي  �حلق  �ساحبا  هما  �لو�لد�ن   .23
�لطفل  ف�سل  ميكن  وال  طفلهما،  ح�سانة 
ملحة.  ل�سرورة  �إال  �أحدهما  عن  �أو  عنهما 
حرمان  �أن  �لنف�سية  �لدر��سات  �أثبتت  فقد 
�أكرب �الأثر على  �لطفل من رعاية و�لديه له 
وقدر�ته  �حليوية  ووظائفه  منوه  تعطيل 

�لعقلية و��ستقر�ره و�سحته �لنف�سية.
24. �لو�لد�ن م�سئوالن بالت�ساور بينهما عن رعاية 

�لطفل �ل�ساحلة، وكيفية معي�سته. 
و�إد�رته،  ماله،  على  �لوالية  �لطفل  حق  من   .25
يبلغ  حتى  زكاته  ودفع  و�سيانته،  وتنميته، 

�لر�سد، فاإن بلغ �لر�سد رد �إليه جميع ماله.
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بجهات  حا�سنه  ي�ستعني  �أن  �لطفل  حق  من   .26
�لق�ساء  �أو  �ملخت�سة  �الإجتماعية  �لرعاية 
لتحقيق م�سلحته �لتي يقدرها �أهل �خلربة 
�إجتماعية،  �أو  ق�سائية،  �سو�ء  و�الخت�سا�ض 

�أو طبية، ح�سب ظروف كل طفل على حده.
ويف حال �لطالق:

)�إمر�أة  حا�سنه  يكون  �أن  �لطفل  حق  من   .27
كانت �أو رجال ح�سب �حلكم �ل�سرعي( �أهال 

لذلك، يوفر �جلو �ل�سالح لتن�سئة �لطفل.
28. من حق �لطفل �أن يقوم حا�سنه باأد�ء �الأمانة 

وح�سن �لرعاية على �أمت �لوجوه.
ال  عداًل،  حا�سنه  يكون  �أن  �لطفل  حق  من   .29

يخ�سى عليه من �النحر�ف عنده.
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30. من حق �لطفل �أن يكون حا�سنه بالغًا، عاقاًل، 
�سحيح �لبدن.

لقول  �حل�سانة،  يف  �الأب  على  مقدمة  �الأم   .31
�لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم ) �أنت �أحق به 

ما مل تنكحي( رو�ه �أحمد و�أبو د�ود.

حق الطفل في النفقة:
32. من حق �لطفل على �أبيه �الإنفاق عليه، ويجب 
على  للنفقة  و�ل�سعي  �لتك�سب  �الأب  على 
معي�سي  م�ستوى  يف  حق  طفل  فلكل  �لطفل 
مالئم لنموه �لبدين، و�لعقلي، و�الإجتماعي، 

ح�سب �لعرف يف زمانه.
33. يثبت هذ� �حلق للطفل على �أبيه، ثم على �أمه 
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�لتك�سب  ي�ستطيع  وال  معدما  �الأب  كان  �إذ� 
على  ثم  �الإنفاق،  على  قادرة  �الأم  وكانت 
�ملو�سرين من �أقاربه وفقا الأحكام �ل�سريعة.

34. من حق �لطفل �أن ينفق عليه �أبوه حتى ي�سبح 
�لنفقة  هذه  وت�سمل  �لتك�سب،  على  قادر� 
وتدريبه  در��سته  �أثناء  �لطفل  يحتاجه  ما 
�ملهني، ثم �أثناء فرتة �لبحث عن عمل، حتى 

يعمل.
ينفق  �أن  �أبيها  على  �الأنثى  �لطفل  حق   من   .35
عليها حتى تتزوج فتكون نفقتها على زوجها، 
جترب  وال  �لك�سب،  على  قادرة  تكون  �أن  �أو 

�لفتاة على �لعمل.
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حق الطفل في احلماية الكاملة:
�لتعامل  �ل�سدة يف  �أو  �لعنف  �الإ�سالم  36. ال يقر 
�إن   ( �ل�سحيح:  ففي  �أبدً�،  �الأطفال  مع 
ويف  كله(،  �الأمر  يف  �لرفق  يحب  رفيق  �هلل 
لي�ض منا من مل   ( و�لرتمذي:  �أحمد  م�سند 
يرحم �سغرينا ويعرف �سرف كبرينا(، وكان 
�لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم كثري� ما ُيرى 
مالعبًا لالأطفال ومهتمًا مب�ساعرهم، موؤدبًا 

لهم.
�أ�سكال  كافة  من  حمايته  يف  �حلق  للطفل   .37
�إ�ساءة  ومن  �لتع�سف،  �أو  �ل�سرر  �أو  �لعنف 
ومن  نف�سيًا،  �أو  عقليًا،  �أو  بدنيًا،  �ملعاملة 
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�أية معاملة مت�ض بكر�مة �لطفل  �أو  �الإهمال 
�أي  من  �أو  �لو�لدين،  من  ذلك  كان  �سو�ء 
�سخ�ض �آخر يتعهد �لطفل �أو يقوم برعايته، 
كاملدر�ض يف �ملدر�سة، �أو �ملربية يف �ملنزل،�أو 
�مل�سرف يف �لنادي. وال يخل ذلك مبقت�سيات 
حيث  �لالزم،  و�لتهذيب  و�لرتبية  �لتاأديب 
�الإ�ساءة  �أو  �الإهانة  يقت�سي  ال  �لتاأديب  �أن 
و�الإقناع  �الإفهام  و�سائل  بني  �لتو�زن  و�إمنا 
�لرتهيب  وو�سائل  و�لت�سجيع،  و�لرتغيب 
و�لقانونية.  �ل�سرعية  ب�سو�بطه  و�لعقاب 
�الإ�سالمية  للن�سو�ض  تطبيقًا  يعترب  وهذ� 
بالغري،  و�الإ�سر�ر  �لظلم،  حترم  �لتي 



27

و�الإعتد�ء، و�الإيذ�ء باأي درجة من درجاته، 
وخا�سة لالأطفال و�ل�سعاف. 

�أ�سكال  كافة  من  �حلماية  حق  للطفل   .38
�أو ت�سويه  �أو �الإنتهاك �جلن�سي،  �الإ�ستغالل، 

�سرفه و�سمعته.
39. للطفل حق �حلماية من كافة �أنو�ع �الإ�ستغالل 
�أي عمل ينطوي على  �أد�ء  �الإقت�سادي، ومن 
�لتعليم  يف  �الإنتظام  عن  يعوقه  �أو  خطورة 
�ملدر�سي �الأ�سا�سي، �أو �أن يكون �سارً� ب�سحته، 
�أو  و�لنف�سي،  �لعقلي  �أو  �لبدين،  بنموه  �أو 

�لديني، �أو �ملعنوي، �أو �الإجتماعي.
40. للطفل يف حالة �لطو�رئ و�لكو�رث و�ملنازعات 
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�خلا�سة  و�لرعاية  �حلماية  �أولوية  �مل�سلحة 
�أو  جرحه  �أو  قتله  جو�ز  وعدم  باملدنيني، 
�إيذ�ئه �أو �أ�سره، وله �أولوية �لوفاء بحقوقه يف 
�ملاأوى و�لغذ�ء و�لرعاية �ل�سحية و�الإغاثية.

�ملو�د  ��ستخد�م  من  �حلماية  حق  للطفل   .41
�لعقل  على  �ملوؤثرة  و�ملو�د  �ملخدرة، 
ونحو  �لتدخني،  ومن  �لكحولية  و�مل�سروبات 

ذلك.
42. للطفل حق �حلماية من �الإختطاف، و�لبيع، 

و�الإجتار به، و��ستخد�مه يف �لت�سول.
عن  نظامًا  و�مل�سئولني  �لو�لدين  وعلى   .43
�ل�سوء،  قرناء  عن  و�إبعاده  توعيته  �لطفل 
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�لقدوة  وتقدمي  �ل�سيئة  �ملوؤثر�ت  كافة  وعن 
�حل�سنة و�ل�سحبة �ل�ساحلة �لتي تعني على 

�الإ�ستقامة و�الإعتد�ل. 
�ملخت�سة  �جلهات  تقدم  �أن  �لطفل  حق  من   .44
�ل�سوؤون  �لتعليم،  )�ل�سحة،  �لعالقة  ذ�ت 
�الإجتماعية...( �مل�ساعدة لو�لديه و�لقائمني 
عليه، ولغريهم من �مل�سئولني عنه، لتمكينهم 
و�تخاذ  تربيته،  �لقيام مب�سئولياتهم يف  من 
و�لت�سريعية  �الإجتماعية  �لتد�بري  جميع 

و�الإعالمية و�لثقافية �لالزمة حلمايته.
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حق الطفل في التربية والتعليم والتأديب:
45. للطفل �حلق على و�لديه �أن يقوما مب�سئوليتهما 
قومية  تربية  تربيته  �إح�سان  عن  �مل�سرتكة 
وين�سرف  وبدنه.  عقله  وتنمية  ومتو�زنة، 
�لو�لدين  حمل  يحل  من  كل  �إىل  �حلق  هذ� 
كان  �سو�ء  �لطفل  رعاية  عن  �مل�سئولني  من 

طفاًل عاديًا �أو يتيمًا �أو لقيطًا �أو غري ذلك.
�الإميان،  قو�عد  تعليمه  �لطفل  حق  من   .46
وتاأديبه  وطاعته،  �هلل  عبادة  على  وتدريبه 

باآد�ب �الإ�سالم.
�ل�سلوكيات   كل  على  تعويده  �لطفل  حق  من   .47
�الأخالق  وغر�ض  �الإ�سالم،  �إليها  يدعو  �لتي 
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�لكبري  و�حرت�م  و�أمانة  �سدق  من  �حلميدة 
وغريها.

�ملحرمات،  جتنب  تعليمه  �لطفل  حق  من   .48  
و�سائر �ل�سلوكيات و�لعاد�ت �ل�سارة.

تن�سئته على �حرت�م حقوق  �لطفل   49. من حق 
�الإن�سان، وحرياته �الأ�سا�سية.

ما  تعليمه كل  �لو�لدين  �لطفل على  50. من حق 
يعود عليه بالنفع يف �آخرته ودنياه.

51. من حق �لطفل �أن يربى على �إجالل و�لديه، 
و�لرب بهما، وعلى �سلة رحمه و�أقاربه.

يهدف  تعليم  على  �لطفل �حل�سول  52. من حق 
وقدر�ته  ومو�هبه،  �سخ�سيته،  تنمية  �إىل 
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�إمكانياته  �أق�سى  �إىل  و�لبدنية  �لعقلية، 
)عاديًا كان �أو موهوبًا �أو من ذوي �حلاجات 
و�لديه  على  حقه  فمن  �ملختلفة(.  �خلا�سة 
تقت�سيه  ح�سبما  وتربيته  تعليمه  مو��سلة 
مبا  فيه،  يعي�ض  �لذي  وع�سره  منوه  مر�حل 
يكفل تفتح ذهنه وتقوية بدنه ، قال عمر بن 
�أوالدكم  علمو�   ( عنه  �هلل  ر�سي  �خلطاب 
�ل�سباحة و�لرمي ومروهم فليثبو� على �خليل 

وثبًا(، ويكون �لتعليم �ملهم ح�سب �لع�سر.
�أن يتعلم �حلفاظ على قيمه  53. من حق �لطفل 
بروح  �لعليا  مثله  من  و�الإقرت�ب  �الأ�سا�سية، 

من �لت�سامح، و�ل�سلم.
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و�جباته  تعليمه  و�لديه  على  �لطفل  حق  من   .54
�الآخرين،  وجتاه  نف�سه،  جتاه  وم�سوؤولياته 
لتحمل  وي�ستعد  حياته  �أمور  ت�ستقيم  حتى 

م�سوؤولياته.
55. من حق �لطفل �أن ُيعطى م�ساحة من �حلرية 
غريه،  عن  �ملتميزة  �سخ�سيته  لتنمية 
و�ال�ستمتاع بطفولته، و�مل�ساركة يف �الألعاب، 
�لثقافية  �حلياة  يف  و�مل�ساركة  و�لر�حة، 
و�لفنية مبا يتنا�سب مع �سنه وع�سره، ومبا 
روى  �ل�سرع،  مع  يتنافى  وال  هويته،  يحفظ 
�أن�ض بن مالك �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 
و�سلم قال: ) ُعر�مة �ل�سبي يف �سغره زيادة 
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يف عقله يف كربه( رو�ه �حلاكم و�لرتمذي، 
و�لن�ساط  و�حلركة  �حليوية  و�لُعر�مة: 

و�للعب.
حب  تعليمه  و�لديه  على  �لطفل  حق  من   .56
�ملعلومات  عن  و�لبحث  و�أهميتها  �لقر�ءة 
�لتي ت�ساعده على �أد�ء ر�سالته يف �حلياة، 
تتم  ال  نافع  م�ستجد  كل  على  وتدريبه 
��ستخد�م  مثل  بدونه  ع�سره  يف  �حلياة 
�لعنكبوتيه  و�ل�سبكة  �الآيل،  �حلا�سب 

بطريقة �سليمة.
�لعد�لة  على  يح�سل  �أن  �لطفل  حق  من   .57
و�لب�سمة  و�حلنان،  �لعطاء،  يف  و�مل�ساو�ة 
ر�سي  ب�سري)  بن  �لنعمان  فعن  و�لكلمة. 
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�هلل عنهما( قال: ت�سدق علّي �أبي ببع�ض 
ال  رو�حة:  بنت  عمرة  �أمي  فقالت  ماله، 
�أر�سى حتى ت�سهد ر�سول �هلل، فانطلق �أبي 
لي�سهده  و�سلم   عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  �إىل 
�سلى  �هلل  ر�سول  له  فقال  �سدقتي،  على 
بولدك  هذ�  )�أفعلت  و�سلم:  عليه  �هلل 
كلهم(، قال: ال، قال: )�تقو� �هلل و�عدلو� 
يف �أوالدكم( فرجع �أبي فرد تلك �ل�سدقة. 

متفق عليه.
فعن  و�لد�ه،  معه  يلعب  �أن  �لطفل  حق  من   .58
معاوية بن �أبي �سفيان �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل 
عليه و�سلم قال: )من كان له �سبي فيت�سابى 

له( �أخرجه �لديلمي  و�بن ع�ساكر.
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59. من حق �لطفل تعويده على �الآد�ب �ل�سرعية، 
و�لنظافة،  و�ل�سرب،  �الأكل،  �آد�ب  مثل: 

و�ملجال�سة، و�ملحادثة.
60. من حق �لطفل تنمية �حرت�مه للبيئة �لطبيعية، 

و�ملمتلكات �لعامة يف بلده و�لبالد �الأخرى. 
61. من حق �لطفل على و�لديه �أن يعاماله معاملة 
رفيقة وحانية، فقد روى �أبو هريرة �أن �الأقرع 
بن حاب�ض �أب�سر �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم 
ل �حل�سن فقال: �إن يل ع�سرة من �لولد  يقبِّ
ما قبلت و�حدً� منهم، فقال ر�سول �هلل:)�إنه 
من ال َيرحم ال ُيرحم( رو�ه �لبخاري وم�سلم 

و�لرتمذي و�أبو د�ود و�أحمد.
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هذه  من  يحد  وال  �لتعبري،  حرية  يف  �حلق  للطفل   .62
�حلرية �إال �حرت�م حقوق �لغري �أو �سمعتهم �أو حماية 

�الأمن �لوطني �أو �لنظام �لعام �أو �الآد�ب �لعامة.
و�الأفكار  �ملعلومات،  طلب  حرية  للطفل   .63
�لقومية �لتي ال تتنافى مع �ملبادئ و�الأخالق 

و�لدين و�لوطنية، وحرية تلقيها و�إذ�عتها.
�ملعلومات  على  �حل�سول  يف  �حلق  للطفل   .64
�الإعالم،  و�سائل  تبثها  �لتي  �ملفيدة  و�ملو�د 
�الإجتماعية،  رفاهيته  تعزيز  وت�ستهدف 
�سحته  وحماية  �لدينية،  ثقافته  وتعميق 
�ملعلومات  من  و�لوقاية  و�لعقلية،  �جل�سدية 

�ل�سارة به يف كل تلك �لنو�حي.
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65. من حق �لطفل حمايته من ��ستثارة �لغر�ئز 
�لتوعية  عند  �لعاطفي  و�الإنفعال  �جلن�سية، 
�لتي  �ملمار�سات  من  ووقايتهم  �جلن�سية، 
�لغر�ئز  و�إثارة  �الإنحر�ف  على  ت�سجع 
�ملخالفة للتعاليم �لدينية، وحمايته من تعلم 
على  ويجب  �الإعالم،  طريق  عن  �لعدو�ن 

�مل�سوؤولني حمايته من ذلك.
�إدماج  يف  لعمره  �ملنا�سب  �لتدرج  مر�عاة   .66
�ملعلومات �جلن�سية ب�سورة مالئمة يف �ملو�د 
و�لعلوم �ملنا�سبة لها، كعلم �الأحياء، و�لعلوم 
و�الأحو�ل  و�لعباد�ت،  و�لنف�سية،  �ل�سحية، 
�ل�سخ�سية، و�لرتبية �لدينية، و�قرت�ن ذلك 
�حلر�م  وتبيان  �الإ�سالمية،  �الآد�ب  بتعميق 
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�جلن�سي  �ل�سلوك  وخماطر  و�حلالل، 
�ملنحرف.

67. على موؤ�س�سات �ملجتمع جميعها ت�سجيع �إنتاج 
�ملنفعة  و�ملو�د ذ�ت  �ملعلومات  ون�سر  وتبادل 
و�الجتماعية،  و�لدينية  و�خللقية  �لثقافية 
�إنتاج  ومنع  لالأطفال،  و�سولها  وتي�سري 
ون�سر �ملعلومات �ل�سارة باالأطفال يف جميع 

�جلو�نب. 

مراعاة مصالح الطفل الفضلى:
68. يجب �أن تتخذ موؤ�س�سات �ملجتمع �ملعنية كافة 
�ملقررة  �حلقوق  لتفعيل  �ملالئمة  �لتد�بري 
�لتوجيه و�الإر�ساد  للطفل ومتابعتها، وتوفري 
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ممار�سته  عند  �ملتطورة  لقدر�ته  �ملالئمني 
م�سوؤوليات  �حرت�م  مع  �حلقوق،  هذه 
�أو  �الأو�سياء،  �أو  �الأقرباء،  �أو  �لو�لدين، 
غريهم من �الأ�سخا�ض �مل�سئولني عن �لطفل 

قانونًا، و�حرت�م حقوقهم وو�جباتهم.
69. يف جميع �الجر�ء�ت �لتي تتعلق باالأطفال �لتي 
و�لق�سائية،  �لتنظيمة،  �لهيئات  بها  تقوم 
�لعامة  �الجتماعية  و�ملوؤ�س�سات  و�الإد�رية، 
�لطفل  مل�سالح  �الإعتبار  يوىل  و�خلا�سة، 
�لف�سلى، مع مر�عاة حق �لو�لدين و�الأو�سياء 
�أو غريهم من �الأفر�د �مل�سوؤولني قانونا عنهم 

وو�جباتهم.
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األهلية واملسئولية اجلنائية:
   70. يتمتع �لطفل منذ والدته حيًا باأهلية وجوب 
كاملة فيكون له حق �ملري�ث و�لو�سية و�لوقف 

و�لهبة.            
71.  ينتفع �لطفل بال�سمان �الإجتماعي، و�لتاأمني 

�الإجتماعي، و�الإعانات منذ والدته.
72.  من حق �لطفل �إذ� بلغ �سن �لتمييز �أن يت�سرف 
يف حقوقه مبا ينا�سب منوه �لعقلي و�جل�سمي 
و�لنف�سي، حتت نظر وليه ومتابعته، فاإذ� بلغ 

�سن �لر�سد حتمل �مل�سوؤولية كاملة. 
تكفل  �أن  ناق�سها  �أو  �الأهلية  عدمي  حق  من   .73
ورعاية             �ل�سخ�سية،  �لرعاية  �لدولة  له 
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�إذ�  و�ملادية،  �ملعنوية  وم�ساحله  حقوقه 
�أحكام  بتنظيم  وذلك  كفء،  ويل  يوجد  مل 
�لوالية على �لنف�ض، وعلى �ملال، و�لو�ساية، 

و�لقو�مة، و�مل�ساعدة �لق�سائية.
   74. للطفل �حلق على هوؤالء �الأولياء و�الأو�سياء 
�أن يح�سنو� رعايته، و�ملحافظة عليه، وح�سن 
حتى  �إد�رتها  على  وتدريبه  �أمو�له،  �إد�رة 

بلوغه �سن �لر�سد .
  75. �لطفل �لذي مل يبلغ �سرعًا يكون غري م�سوؤول 
تد�بري  الأحد  �إخ�ساعه  ويجوز  جنائيًا، 

�لرعاية �ملقررة قانونا.
76. �لطفل �لذي جتاوز �سن �لتمييز ومل ي�سل �إىل 
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�سن �لبلوغ ، تتدرج معاملته باإخ�ساعه الأحد 
تد�بري �لرعاية، �أو الأحد تد�بري �الإ�سالح، �أو 

لعقوبة خمففة.
77. يف جميع �الأحو�ل �ل�سابقة من حق �لطفل:

مر�عاة �سنه، وحالته، وظروفه، و�لفعل �لذي 	•
�رتكبه.

�أن يعامل بكر�مة و�حرت�م الإن�سانيته .	•
بناء يف 	• بدور  وقيامه  �إندماجه  �إعادة  ت�سجيع 

�ملجتمع.
خمت�سة، 	• ق�سائية  هيئة  �أمام  حماكمته 

تف�سل يف دعو�ه على وجه  ونزيهة  وم�ستقلة، 
�إجتماعيون،  خرب�ء  وي�ساعدها  �ل�سرعة، 



44

�مل�سئولني  �أو  و�لديه  وبح�سور  وقانونيون، 
غري  يف  ذلك  يكن  مل  ما  نظامًا،  رعايته  عن 

م�سلحة �لطفل �لف�سلى.
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