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 اإلسالمية والشريعة القانون بين الطفل بشخص اللصيقة الحقوق

 )الجزائر) لخضر الحاج جامعة فضيلة عاقلي الدكتورة

 

 

 وتتقدـ، وتزدهر والشعوب األمم تستقيم وصالحه وباستقامته اجملتمع أساس هو باعتباره اجملتمع يف الطفل أمهية اؼبوضوع هذا يربز

 اغبماية تبُت وعليه. واغبضارية الثقافية ووحدته وتكويبه ببااهِ  يف ممدداً  ويكوف والضياع والفوضى باالضطراب اجملتمع يصاب وباكبرافه

 ، صهبشخ اللصيقة اغبقوؽ وأهم اغبديثة العربية التشريعات ويف الغراء، اإلسالمية والشريعة القددية، التشريعات  ظل يف للطفل القانونية
.   اؼبتواضعة اؼبقًتحات بعض أعطيبا معيبة،كما نتااج إىل وتوصلبا

 

Résumé: 

   Cette recherche met en évidence l'importance de l’ enfant et démontre la protection juridique qui lui a été  accordée 

par les lois anciennes ainsi que la Charria islamique ,et enfin le droit positif national et international actuel tout en 

abordant les  plus importants droits de personnalité de l’enfant ,et enfin les résultats requis et les propositions.  

 

. الرحــيم الرحـــمن اللـــه بـــسم

: مقدمة

 وولداً  طيبة ذرية ا يرزقه أف: نفسه يف الرغبات وأصبل قلبه، على األمبيات أعز ومن دنياه، يف اإلنساف إليه يطمح ما أهم من فإنه     

 َهبْ  َربػَّزَبا يَػُقوُلوفَ  َوالَّزِذينَ  ﴿ :تعاىل ا يقوؿ .تسعدهم صاغبة نقية ذرية ؽبم يمب أف يدعونه بأهنم عباده وولَّز  عزَّز  ا وصف وقد صاغباً؛

  ))ِإَماًما﴾ لِْلُمتَّزِقُتَ  َواْوَعْلَبا أَْعُُتٍ  قُػرَّزةَ  َوُذرِّيَّزاتَِبا أَْزَواِوَبا ِمنْ  لََبا

 وهم.وأماناً  سعادة ويعيشوف واستقراراً، راحة وسببحمم ، أنساً  وتزيدها وسروراً، هبجة حياهتم سبأل الباس، على كربى نعمة فاألطفاؿ       

 ويقاس اؼبستقبل، وأمل الغد وشبرة اليـو زهرة وهم اجملتمعات، ونبض األعياد، وهبجة األكباد، وفلذات العيوف، وقرة البيوت، مصابيح

                                                           
.  74 اآلية الفرقاف ،سورة( )
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نْػَيا اغْبََياةِ  زِيَبةُ  َواْلبَػُبوفَ  ﴿اْلَماؿُ : تعاىل ا قاؿ وقباحما، األمم تقدـ وقباحمم وتقدممم ببضجمم رٌ  الصَّزاغِبَاتُ  َواْلَباِقَياتُ  الدُّ  َربِّ َ  ِعبدَ  َ يػْ

رٌ  ثَػَوابًا  .(  ) أََمال﴾ َوَ يػْ

 اجملتمع يصاب وباكبرافمم وتتقدـ، وتزدهر والشعوب االمم تستقيم وصالحمم وباستقامتمم اجملتمع اساس هم االطفاؿ فإف وعليه

 ظل يف الصحيح اإلعداد إعدادهم يتعُت لذا واغبضارية، الثقافية ووحدته وتكويبه ببااهِ  يف ممدداً  ويكوف والضياع والفوضى باالضطراب

.  عاتقمم على اؼبلقى الدور يؤدوا أف يستطيعوا لكي الاقة حياة

 واقع يعاين إذ الواقع أرض على تطبيقاً  ؽبا ذبد مل ؽبم توىل اف جيب اليت والرعاية اجملتمع يف االطفاؿ حيتلما اليت االمهية هذه اف اال 

 اؽبيبات عن الصادرة  للطفل والبيانات اإلحصاايات تشَت حيث واغبرماف، واالمتماف واألذى والظلم االنتماؾ أنواع من يعانيه ما الطفل

 من يعانوف من ،وهباؾ واألمراض التغذية سوء بسبب يومياً  ديوتوف ، العامل يف األطفاؿ ماليُت فيه حييا الذي اؼبأساوي الوضع إىل الدولية

 العاشرة بُت أعمارهم تًتاوح الذين األطفاؿ ويعمل والتعليم، الصحية الرعاية من ؿبرـو ومعظممم ، الشوارع يف ويعيشوف ـبتلفة أمراض

.  طويلة ولساعات شاقة أعماؿ يف عشر والرابعة

 من البد كاف والعقلي، البدين نضجمم عدـ بسبب اجملتمع يف ضعفاً  األكثر الفبات ديثلوف االطفاؿ وألف الرؤية هذه وفق وعلى

. اجملتمع يف الطبيعي دورهم فبارسة  الله من يستطيعوف الذي األمثل البباء وبباامم حقوقمم، لضماف ؽبم اؼبباسبة القانونية اغبماية توفَت

. أموره كل يف نفسه على واالعتماد غَته عن تغباءاالس من سبكبه اليت السن إىل يصل حىت به والعباية  الطفل رعاية من البد كاف لذا

 والبيع والوأد واألذى للظلم يتعرضوف األطفاؿ كاف حيث الكافية اغبماية لألطفاؿ تضمن مل القددية التشريعات كانت وإذا   

 األحكاـ من لذل  ووضعت هبا والعباية بالطفولة االهتماـ يف الشرااع من غَتها عن انفردت اإلسالمية الشريعة فإف والقتل، واالسًتقاؽ

 حبقوؽ اؼبتعلقة الدولية اؼبواثيق به تباد ما وهذا. واالكبراؼ السوء وادة عن وإبعادهم واستقامتمم، وصالحمم األطفاؿ بباء يف مايسمم

. العامل يف الطفل وضباية

 اغبقوؽ يف البحث قبل األمر مبا يقتضي أنه إال وضبايتما الطفل حقوؽ على تركز البحثية الورقة هذه فإف تقدـ ما ضوء وعلى

.  1989 اتفاقية وأمهما االتفاقيات معظم وأكدهتا له الشخصية األحواؿ قوانُت أقرهتا واليت الطفل بشخصية اللصيقة

 اللصيقة اغبقوؽ مصطلح مفمـو بياف وكذل  الطفل مصطلح مفمـو وبياف الطفل، غبقوؽ التارخيي التطور ببياف لذل  نبدأ أف 

. الطفل بشخصية

 :كاآلٌب البحث يقسم وعليه

 .الطفل لحقوق التاريخي التطور: أووًال 

.  المفاهيم تحديد :- انياًال 

                                                           
 .46 اآلية الكمف  سورة،( ( 
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.  الطفل بشخصية اللصيقة الحقوق أهم: الثا

.  (واؼبقًتحات إليما توصلت اليت البتااج أهم على ربتوي) : خاتمة: رابعا

: الطفل لحقوق التاريخي التطور: أووًال 

 شيء إضفاء القددية الوضعية التشريعات حاولت إذ االنساين، اجملتمع على اعبديد باألمر ليس ورعايتما الطفولة حبماية االهتماـ إف

 اؼبباسبة، اغبماية تأمُت التشريعات هذه تستطع مل حبيث وبسيطة بدااية كانت اغبماية هذه مظاهر أف إال لالطفاؿ، والرعاية اغبماية من

.  وحقوقمم ألشخاصمم واالمتماف واالستغالؿ األذى أنواع لشىت يتعرضوف األطفاؿ وبقي

 من أكثر مبذ الشريعة هذه عملت إذ ؽبا، ورعايتما بالطفولة عبايتما يف اغبديثة الوضعية التشريعات اإلسالمية الشريعة سبقت وقد

 على إسباغما الوضعية التشريعات حاولت اليت اغبماية تل  كثَتاً  يفوؽ وبشكل لألطفاؿ اؼبباسبة اغبماية إسباغ على قرناً  عشر أربعة

. الوطٍت أو الدويل القانوف صعيد على سواء األطفاؿ

 حقوؽ وإعالنات الدولية واؼبواثيق اغبديثة، القوانُت صدرت حيث اغبديثة، العصور يف إال الوضعي اؼبشرع باهتماـ الطفولة ربظ ومل

:  التايل البحو ،على الطفل شخص على اؼبباسبة اغبماية إضفاء فيما اؼبشرع حاوؿ واليت اإلنساف

:  القديمة التشريعات ظل في الطفل حقوق حماية -أ

 يف كفايتما وعدـ بساطتما من الرغم على الطفل غبقوؽ اغبماية صور بعض نتلمس أف نستطيع القددية التشريعات إىل بالرووع
.  للطفل األساسية اغبقوؽ إبراز

 مايتصل مبما معيبة  ثاراً  الزواج عقد على ترتب ضبورايب شريعة أف قبد اؼبدونة التشريعات أقدـ من تعد واليت العراقية التشريعات ففي

 قاامة السلطة هذه تبقى حيث أبباامم، على االباء سلطة ومدى واألوالد، الوالدين بُت بالعالقة يتصل ما ومبما الزووُت بُت بالعالقة

 على إال اببه يف التصرؼ حق لألب فليس بالقانوف مقيدة كانت هذه األب سلطة إف إال أبيمم، كبف يف يعيشوف األطفاؿ بقي طاؼبا

 استثبااية، حاالت يف إال الًتكة من نصيبه إنقاص أو اإلرث من حرمانه األب اليستطيع كما وحوده، حالة يف وذل  العقوبة سبيل

 أو خيتطف ؼبن اؼبوت عقوبة اؼبادة هذه حددت إذ الطفل ا تطاؼ وردية( 14) اؼبادة وتعاجل ،( 68،169،192،193) اؼبواد تقرره ما وهذا
.  ( )  ر لشخص يعود طفالً  يسرؽ

 يتبباه الذي الشخص على للطفل اغبقوؽ بعض اؼبواد هذه تقرر حيث بالتبٍت اػباصة األحكاـ( 193-185) اؼبواد تعاجل كما

 قررهتا اليت اغبماية وببفس. ( )وفاته بعد تبباه الذي الشخص تركة من نصيبه على وحصوله بإرضاعِه، تقـو مرضعة إىل دفعهِ  كوووب

                                                           
 . 144 ،143،ص1990 العلمي، والبحث العايل التعليم وزارة مطابع ضبورايب، شريعة العبودي، ،عباس ( )
 . 82ص ،1987 بغداد، العامة، الثقافية الشؤوف دار القدًن، العراؽ يف القانوف سليماف، عامر. د( )

 



 20-2014/11/22 طرابلس – الحماية الدولية للطفل: السادسأعمال المؤتمر الدولي 
 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 
 

4 

 

 العديد القوانُت هذه تضمبت حيث عشتار، لبث وقانوف اورمنو وقانوف اشبونا، قانوف مثل األ رى القددية الشرااع واءت ضبورايب شريعة

. ( ) األطفاؿ هبا يتمتع اليت اغبقوؽ وبياف بالتبٍت، اػباصة االحكاـ من

 الذي األمر يرتكبوهنا اليت األفعاؿ عن لألطفاؿ اعببااية اؼبسؤولية بتحديد  اصة نصوصاً  تورد مل القددية القوانُت هذه أف ويالحظ

. ( )البالغوف عبه يسأؿ الذي البحو على األفعاؿ هذه عن األطفاؿ هؤالء مساءلة إىل يؤدي كاف

 أف له كما كرقيق، اببااهِ  بيع حبق لألب يعًتؼ فكاف واسع بشكل الرؽ نظاـ القددية اؼبصرية اجملتمعات يف ساد حيث مصر، يف أما
 .يقتلمم أف أيضاً  وله باػبدمات للقياـ يؤورهم أو يرهبمم

 نظاـ وكاف وقتلمم، وتأوَتهم كعبيد أطفاله بيع يف اغبق لألب كاف حيث ومطلقة واسعة األبوية السلطة كانت الروماين القانوف ويف  

 اليت اغبقوؽ بعض لألطفاؿ ويكوف عليمم الوالية له فتكوف األطفاؿ، من يشاء ما يتبٌت أف للشخص كاف حيث كذل  مبتشراً  التبٍت

. ( )األ رى اغبقوؽ من وغَتها ، والبفقة اإلرث كحق الصلبيُت، األبباء مع هبا يشًتكوف

 سادت حيث سوء بعد سوءً  يشمد األطفاؿ واقع كاف عشر السابع القرف إىل اؼبيالدي عشر اػبامس القرف من اؼبمتدة الفًتة ويف

. ( ).التجارة هذه نتيجة وقسوة وعبف اعتداء من له يتعرضوف كانوا دبا ضحاياها أبرز من األطفاؿ وكاف واسع، بشكل الرقيق ذبارة

 بشىت اؼبعاملة لسوء يتعرضوف االطفاؿ كاف اذ الكافية اغبماية القددية التشريعات ظل يف تلق مل الطفل حقوؽ اف قبد وهكذا

.  التشريعات هذه ظل يف الطفل واقع على السلبية  ثاره انعكست الذي االمر حقوقمم ابسط من حيرموف وكانوا اشكاؽبا

:  اوسالمية الشريعة ظل في الطفل حقوق حماية -ب

 واسعة ضباية حقوقه وشمدت فااقة عباية التشريع هذا هبا واء اليت االحكاـ ظل يف الطفل ناؿ االسالمي التشريع ظمور بعد 

 وتفرض فيه، يعيش الذي اجملتمع عبق يف أمانة الطفل اإلسالمية الشريعة تعترب حيث القددية، القوانُت تقررها كانت اليت باغبماية مقارنة

 ضماف إىل  الؽبا من هتدؼ اليت األحكاـ من بالعديد واءت فقد ذل  على وبباءً  عبما، والدفاع حقوقهِ  ضباية واوب إنساف كل على

 من األسرة تكوين مرحلة يف وصحته الطفل حبياة باالهتماـ الشرااع من غَتها عن اإلسالمية الشريعة تبفرد حيث للطفولة مباسبة ضباية

.  ( ) الصاغبة الزووة ا تيار حسن يف السليمة األسس وضع  الؿ

                                                           
 .155-153ص ،1979 للبشر، الرشيد دار القددية، العراقية الشرااع رشيد، فوزي. د( )

 .82ص السابق، اؼبصدر سليماف، عامر. ،د ( )  

 .27،ص1982للطباعة،بغداد، القادسية دار اعبزااية، اؼبسؤولية يف العقلية العاهة ؿبمود،اثر  ليل ضاري.د، ( )
 .ومابعدها 113ص ،1972 اعبامعية، الثقافة مؤسسة اؼبصري، القانوف تاريخ اغبفباوي، ؿبمد اجمليد عبد. ،د ( ) 

  نقالً  ،1/8/2001 بتاريخ اونالين، اسالـ موقع يف االنًتنت على مبشور حبث رااجة، الزالت الرقيق ذبارة نت اونالين اسالـ: يبظر،(  )

. 2008 ماوستَت رسالة الطفل، غبقوؽ الدولية اعببااية االنتماكات العبيدي، حسُت سلماف بشرى عن           
 .822،ص الضرع أحكاـ ، اؼبكرمة مكة ، الباز دار مكتبة ، البيمقي بكر ابو موسى بن علي بن اغبسُت بن اضبد ، البيمقي سبن ،(10) 
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 ( . )( إليمم وأنكحوا األكفاء وانكحوا لبطفكم زبَتوا)قاؿ انه( وسلم عليه ا صلى) البيب فعن

 من سواء اإلوماض فحرمت حياته، استمرار مايكفل األحكاـ من له وشرعت تكويبه مبذ باعببُت اإلسالمية الشريعة اهتمت كما

 كانت إذا رمضاف شمر يف اإلفطار ؽبا فأباحت اعببُت ؼبصلحة األـ عن الشرعية التكاليف بعض الشريعة وأسقطت غَتها، من أـ األـ

 وفاة عبد أمه بطن يف حياً  يكوف أف بشرط اؼبَتاث للحمل وأووبت اغبامل، األـ عن اإلعداـ عقوبة بإيقاؼ وقضت مرضعاً، أو حامالً 

. ( )اؼبورث

 االستمرار له تضمن اليت اغبقوؽ من ؾبموعة للطفل اإلسالمية الشريعة أقرت إذ حياً  والدته بعد بروزاً  للطفل الشرعية اغبماية وتزداد    

 حق ووعلت األسباب، من سبب ألي هدرها أو الطفل حياة على االعتداء مبعت حيث اغبياة، حق اغبقوؽ هذه مقدمة ويف والبقاء

 ليتوىل مؤهالً  ذبعله اليت السن إىل وصوله غبُت باألماف وربيطه الطفل ربمي مممة أ رى حقوؽ عبه تتفرع أصيل حق اغبياة يف الطفل

 أيضاً  وقاؿ ،(  ) َوِإيَّزاُهْم﴾ نَػْرزُُقُكمْ  كبَّزْنُ  ِإْمالؽٍ  مِّنْ  أَْوالدَُكم تَػْقتُػُلواْ  ﴿َوالَ  الصدد، هذا يف الشارع فقاؿ ببفسِه، حقوقه عن ويدافع أموره زماـ

 (. ) ﴾... ُمْمَتِدينَ  َكانُواْ  َوَما َضلُّواْ  َقدْ  اللَّزهِ  َعَلى اْفًتَاء اللَّزهُ  َرَزقَػُممُ  َما َوَحرَّزُمواْ  ِعْلمٍ  ِبَغَْتِ  َسَفًما أَْوالَدُهمْ  قَػتَػُلواْ  الَّزِذينَ  َ ِسرَ  ﴿َقدْ 

 قاؿ أنه( وسلم عليه ا صلى) البيب فعن له، اغبسن االسم ا تيار على الوالدين اإلسالمية الشريعة ربث حياً  الطفل والدة وبعد

. ( )(  أظباءكم  فحسبوا  بااكم وأظباء بأظبااكم القيامة يـو تدعوف إنكم)

 صبيلة إىل كعاصية ، اآل ر بعضما وغَت اغبسبة غَت االظباء ببعض األطفاؿ تسمية عن هنى( وسلم عليه ا صلى)  البيب أف ثبت

. ( ) اػبَت زيد إىل اػبيل وزيد ، سمل إىل وحزف

 والبسب، والوصية واؽببة االرث، يف كحقهِ  اآل ر، البعض بعضما يكمل اليت األ رى اغبقوؽ من ؾبموعة للطفل تثبت ذل  وبعد

.  والتعليم والًتبية والوالية والبفقة واغبضانة والرضاع

 يف السَت له تؤمن اليت بالضمانات الطفل إحاطة على هبا واءت اليت األحكاـ  الؿ من االسالمية الشريعة عملت فقد وهكذا
 البباء يف الكبَت ودورها الطفولة بأمهية مبما إدياناً  وذل  اجملتمع يف نافعاً  عضواً  مبه وذبعل اؼبملكات عبه وتدفع الصحيح، السوي الطريق

 . واالعمار

 

 
                                                           

 
 .367ص السابق، اؼبصدر اؽبادي، عبد العزيز عبد. د،( )

 .151 اآلية األنعاـ سورة،( )
 .140 األية األنعاـ سورة ،(  )

 .  االرنؤوط شعيب: اقق اسم ، 13/135 ،2ط ، 1993-1414 ، بَتوت ، الرسالة مؤسسة ، البسيت التميمي حاًب ابو اضبد بن حباف بن ؿبمد ، حباف ابن صحيح،( )

 
 .السابق اؼبصدر ، حباف ابن صحيح ،( )
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:  الحديثة التشريعات ظل في الطفل حقوق حماية -ج

 اسباغ  الؽبا من حاولت اليت اؼببادئ من الكثَت اإلسالمية الشريعة من اعبانب هبذا يتعلق فيما اغبديثة التشريعات استمدت قد 

 له تضمن اليت الالزمة بالعباية الطفل أحاطت قد أي اإلطار هذا يف القوانُت من العديد بإصدار ذل  وكللت لألطفاؿ الكافية اغبماية
.  فيه يعيش الذي اجملتمع بباء يف فعاالً  عبصراً  بوصفه الصحيحة البشأة ويبشأ الصحيح البمو ليبمو كاملة حقوقه على اغبصوؿ

. للطفل اإلسالمية الشريعة أقرهتا اليت اغبماية صور من استفادت قد اغبديثة التشريعات تعتبر وبذا

 يف حقوقما وضماف وضبايتما، ورعايتما الطفولة دعم وووب على اؼبختلفة العربية الدساتَت تؤكد الدستورية، القوانُت إطار ففي
 بوووب الدولة على دستورياً  التزاماً  مبه( 11) اؼبادة يف رتب والذي( 1970) لعاـ العراقي الدستور الدساتَت هذه ومن الكردية، اغبرة اغبياة

 الدولة وتكفل اجملتمع، نواة األسرة" أف على اؼبادة هذه نصت حيث الكردية، اغبرة اغبياة يف حقوقما وضماف وضبايتما الطفولة دعم

".  والطفولة األمومة وترعى ودعمما، ضبايتما

 والعباية ورعايتما الطفولة ضباية الدولة على أووب حيث مصر دستور به دستور أ ذ العراقي الدستور به أ ذ الذي اؼببدأ وبذات

 لتبمية اؼبباسبة الظروؼ ؽبم وتوفر والشباب، البشء وترعى والطفولة األمومة ضباية الدولة تكفل" أنه على( 10) اؼبادة فبصت هبا

. ”ملكاهتم

 ،..ورعايتمم أبباامم تربية بواوب القياـ على اآلباء القانوف جيازي أف على(65و 58) اؼبواد يف اعبزااري الدستور به أ ذ ما وهذا
 (. )..واجملتمع الدولة حبماية األسرة ربظى

 أو األصل أو اعببس بسبب بيبمم، التمييز وعدـ والواوبات، اغبقوؽ يف اؼبواطبُت بُت اؼبساواة على كذل  العربية الدساتَت وتؤكد
. الصحيحة والبشأة اؼبباسبة اغبماية ؽبم تؤمن اليت اغبقوؽ بكافة يتمتعوف إناثاً  أـ كانوا ذكوراً  فاألطفاؿ اؼبعتقد، أو الدين أو اللغة

 سن عامة بصورة القوانُت هذه ربدد حيث للطفل القانونية اغبماية صور واضح وبشكل كذل  تربز اؼبدنية القوانُت إطار ويف

 إكماؿ وحىت العمر من السابعة إكماؿ وبعد وليه له أذف وإف باطلة اؼبميز غَت الصغَت تصرفات وذبعل ،( )العمر من السابعة بإسباـ التمييز

 تصرفاته وتكوف وليه، إلذف حاوة دوف ونافذة صحيحة اؽببات كقبوؿ ؿبضاً  نفعاً  البافعة اؼبميز الصغَت تصرفات تكوف عشرة الثامبة

 والتربع كاؽببة ؿبضاً  ضرراً  الضارة تصرفاته تكوف حُت يف. الوصي أو الويل إوازة على موقوفة والشراء كالبيع والضرر البفع بُت الداارة

. الوصي أو الويل له أذف وإف باطلة

 التجربة سبيل على ؾوذؿ بالتجارة له واالذف أمواله من وزءا الصغَت تسليم يف للويل اغبق اؼبدنية القوانُت تعطي اغبماية يف وزيادة

 اإلذف حدود يف الصادرة الصغَت تصرفات وتكوف للمحكمة، مبحه يف اغبق يبتقل اإلذف هذا مبح عن الويل امتباع وعبد والتمرين،

. الرشيد البالغ الشخص عن الصادرة التصرفات دبثابة له اؼبمبوع

                                                           
 . 1996لسبة اعبزاار دستور، ( )

 .اؼبصري العقوبات قانوف من( 67-65) واؼبواد العراقي، االحداث رعاية قانوف من( 86-72) اؼبواد ،انظر ( )



 20-2014/11/22 طرابلس – الحماية الدولية للطفل: السادسأعمال المؤتمر الدولي 
 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 
 

7 

 

 دبثل كانت إذا ونافذة صحيحة الصغَت أمواؿ يف الويل تصرفات اؼبدنية القوانُت ذبعل الصغَت مصاحل على اافظة يف مبما وحرصاً 

 أو الوالية هذه  تقيد أف للمحكمة فيكوف الصغَت ألمواؿ واإلدارة التصرؼ بسوء الويل عرؼ إذا أما يسَت، بغنب كانت أو القيمة،
. ( )تسلبما

 اعببااي اؼبشرع عباية من كبَت بقسط اعباين سن حيظى إذ العقابية، التشريعات ظل يف كذل  للطفل القانونية اغبماية صور وتربز

 األهلية مقومي أحد باعتباره اإلدراؾ حيث من مراحل بثالث وفاته وحىت والدته مبذ اإلنساف دير حيث العقاب تقدير عبد اغبديث

 هو كما عمرِه، من سبوات سبع الصغَت اسباـ حىت التشريعات بعض يف اؼبرحلة هذه وسبتد التمييز، عدًن يكوف األوىل اؼبرحلة يف اعببااية،
 التشريع يف اغباؿ هو كما العمر من التاسعة اسبامه حىت أ رى تشريعات يف سبتد حُت يف واعبزااري واالردين، اؼبصري، التشريع يف اغباؿ

. العراقي

 اعببااية أهليتهِ  النعداـ يرتكبما اليت ااماعبر عن الصغَت مساءلة عن العقابية التشريعات سبتبع" التمييز ماقبل مرحلة" اؼبرحلة هذه ويف

. إدراكه عدـ بسبب

 كما عشرة الثالثة أو العمر من عشرة الثامبة سن الصغَت بإسباـ وتبتمي األوىل اؼبرحلة بانتماء تبدأ اليت اؼبرحلة وهي الثانية اؼبرحلة ويف

 ألف ـبففة مسؤولية تكوف عبما مسؤوليته أف إال يرتكبما اليت اعبراام عن الصغَت فيسأؿ اعببااية اؼبسؤولية مانع يزوؿ اعبزاار، يف اغباؿ هو
. ( )كامل غَت يكوف اؼبرحلة هذه يف إدراكه

 اليت اعبراام عن فيما اإلنساف فيسأؿ بالوفاة وتبتمي العمر من عشرة الثامبة الصغَت إسباـ بعد تبدأ اليت وهي الثالثة اؼبرحلة يف أما

. إدراكه لتكامل كاملة عبما مسؤوليته وتكوف يرتكبما،

 هذه يف كبَت باهتماـ األحداث ضباية موضوع حظي إذ العمل تشريعات ظل يف كذل  للطفل القانونية اغبماية صور وتظمر

 العمل يف األحداث تشغيل ومبع العمل، لسن األدىن اغبد بتحديد تتعلق اليت االتفاقيات من العديد الصدد هذا يف وصدرت التشريعات

. ؽبم الطيب الفحص وإوراءات يالليل

 البصوص من العديد القوانُت هذه تضمبت حيث الدولية االتفاقيات هبا واءت اليت باؼببادئ األ ذ على العمل قوانُت عملت وقد

 كل بأنه اغبدث عرؼ الذي ،(1987) لسبة( 71) رقم العراقي العمل قانوف القوانُت هذه ومن العاملُت، األحداث ضباية إىل هتدؼ اليت

 العمل قانوف بيبما القانوف، هذا حددها بشروط عشرة اػبامسة بلغوا الذين األحداث تشغيل وأواز العمر، من عشرة الثامبة يتم مل من

 ومة عن صادرة طبية شمادة دبووب الصحية وقدرته اغبدث لياقة من التأكد وأووب سبة عشرة بستة الطفل تشغيل سن حدد اعبزااري

                                                           
 العراقي اؼبدين القانوف من( 2-102/1) اؼبادة انظر ، ( )
 . 257ص ،1998 الفتياف، مطبعة ،1ط اؼبقارف، العقوبات قانوف يف العامة القواعد ابراهيم، نشأت اكـر. د يبظر،( )
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 ـبالفة على اؼبًتتب واعبزاء للحدث، السبوية واإلوازة الراحة، وفًتة العمل ساعات بتحديد تتعلق أ رى بأحكاـ واء كما ـبتصة

 .( )باألحداث يتعلق فيما القانوف هذا هبا واء اليت األحكاـ

 على اإلعداـ عقوبة تطبق ال ،1993 سبتمرب مبذ لوحظ ما ،وهذا الطفل حقوؽ  ضباية وربسُت اإلهتماـ فحاولت اعبزاار أما

.  العمر من عاماف طفلما يكمل مل اليت األـ أو اغبوامل، والبساء العمر، من سبة 18 دوف األحداث

 التعليم في الحق

 وأف التعليم، يف اغبق ضماف: "على الدستور من 53 اؼبادة تبص. األطفاؿ عبميع التعليم يف اغبق باعبزاار األساسية التشريعات تكفل

 عبميع وؾباين إلزامي التعليم أف على التعليم بشأف قانوف  مشروع يبص لذل ، باإلضافة". القانوف عليما يبص اليت بالشروط ؾباين التعليم

 ال الذين األوصياء أو اآلباء على غرامة يفرض وكذل  اؼبعوقُت، لألطفاؿ عامُت مد إمكانية مع سبة، 16و 6 بُت ما اعببسُت من األطفاؿ
     .هبذا يلتزموف

.  لأللفية التبموية األهداؼ ألحد ربقيقاً  التعليم، قطاع لتطوير مواردها من كبَتاً  وزءً  استقالؽبا مبذ اعبزاار  صصت

 الصحة في الحق

"..  اؼبستوطبة واألمراض األوببة ومكافحة مبع الدولة تكفل: "الصحة يف اغبق على الدستور من 54 اؼبادة تبص

 واألسرة والطفل اؼبرأة حقوؽ

 عاـ اعبزاار اعتمدت االبباء، إىل اعببسية نقل مسألة يف والرول اؼبرأة بُت اؼبساواة ربقيق بغرض اعببسية قانوف تعديل ًب 2005 فرباير يف

 بالطفولة اػباصة اعبلسة بوثيقة اؼبذكورة ؾباالت األربعة تغطي ثانية  طة وتلتما الطفل، وضباية ورفاه لتبمية وطبية عمل  طة 1992

 عبميع أفضل وودة ذو تعليم لألطفاؿ، صحة أكثر حياة: وهى ،2002 لعاـ" لألطفاؿ أفضل عامل" اؼبتحدة باألمم العامة عيةللجم

 على يبص الذي الطفل ضباية قانوف مشروع على بباءً  وطبية عببة اعبزاار أسست 2004 عاـ.الطفل حقوؽ وضباية الطفل، ضباية األطفاؿ،

.    بشأهنا الشكاوي وتلقي الطفل حقوؽ أعماؿ رقابة عن مسبولة تكوف وطبية مؤسسة تأسيس

 البظاـ يف األطفاؿ أوضاع ربسُت إىل أدت الذي االوتماعي، التأهيل وإعادة اإلصالحية اؼبؤسسات نظاـ قانوف ببود مراوعة سبت -

. لألحداث القضااي

: اإلنسان لحقوق الدولية اإللتزامات خيص دبا أما

( 17 -16 -14 -13) اؼبواد على التحفظ مع 1993 أبريل 16 بتاريخ عليما صادقت: الطفل حقوؽ إتفاقية -

. ربفظات بدوف 2006 ديسمرب 27 بتاريخ عليه صادقت: الدعارة يف واستغالؽبم األطفاؿ بيع بشأف اؼبلحق اال تياري الربوتوكوؿ -

                                                           
 .120-114ص ،1989 بغداد، ،2ط العمل، قانوف الياس، يوسف. د العابد، فعدنا. د االحكاـ هذه تفصيل يف انظر،( )
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.  الدولية العمل مبظمة اتفاقيات على اعبزاار التحقت -

. التعليم يف التمييز ؼبباهضة اليونسكو باتفاقية اعبزاار التحقت -

. اؼبسلحة البزاعات يف األطفاؿ باشًتاؾ اػباص اال تياري الربوتوكوؿ على باؼبصادقة باعبزاار الطفل حقوؽ عببة أوصت -

: الدولية الموا يق ظل في الطفل حقوق حماية -د

 هبا واء اليت اؼببادئ  الؿ من ذل  ويتضح الدويل، القانوف إطار يف الطفل هبا حظي اليت تل  القانونية اغبماية مظاهر أبرز ولعل
 جيوز ال وأنه واغبريات اغبقوؽ يف متساوين  أحراراً  يولدوف الباس صبيع أف مبما واليت( 1948) لسبة اإلنساف غبقوؽ العاؼبي اإلعالف

. سبب ألي شخص أي استعباد أو اسًتقاؽ

 دولياً، بعداً  أ ذ والذي( 1959) لسبة الطفل غبقوؽ العاؼبي اإلعالف ظل يف كذل  الطفل غبقوؽ الدولية اغبماية مظاهر وتتضح

 واوتماعية، صحية ورعاية ووبسية باسمٍ  التمتع يف الطفل غبقوؽ مباسبة ضباية تكرس مبادئ من حيتويه ؼبا اؼبممة الوثااق من وأصبح

. ( )األ رى اغبقوؽ من وغَتها واجملاين اإللزامي التعليم يف واغبق التجاري، واالستغالؿ والقسوة اإلمهاؿ من والوقاية

 هذه تضمبت حيث ،1989 لسبة الطفل غبقوؽ األمم اتفاقية ظل يف ومشوليتما ذروهتا الطفل غبقوؽ القانونية اغبماية بلغت وقد

 ، اغبياة يف واغبق اعبسدية، والسالمة واعببسية، االسم يف كاغبق شخصية حقوؽ مبما الطفل حقوؽ من كبَتة ؾبموعة اقرار االتفاقية
. والصحية االوتماعية الرعاية يف واغبق االطفاؿ، صبيع بُت اؼبساواة كحق اوتماعية حقوؽ ومبما

 هبا واء اليت اؼببادئ  الؿ من ذل  ويتضح الدويل، القانوف إطار يف الطفل هبا حظي اليت تل  القانونية اغبماية مظاهر أبرز ولعل
 اسًتقاؽ الجيوز وأنه واغبريات اغبقوؽ يف متساوين أحراراً  يولدوف الباس صبيع أف مبما واليت( 1948) لسبة اإلنساف غبقوؽ العاؼبي اإلعالف

. سبب ألي شخص أي استعباد أو

 دولياً، بعداً  أ ذ والذي( 1959) لسبة الطفل غبقوؽ العاؼبي اإلعالف ظل يف كذل  الطفل غبقوؽ الدولية اغبماية مظاهر وتتضح

 واوتماعية، صحية ورعاية ووبسية باسمٍ  التمتع يف الطفل غبقوؽ مباسبة ضباية تكرس مبادئ من حيتويه ؼبا اؼبممة الوثااق من وأصبح

. اال رى اغبقوؽ من وغَتها واجملاين اإللزامي التعليم يف واغبق التجاري، واالستغالؿ والقسوة اإلمهاؿ من والوقاية

 هذه تضمبت حيث ،1989 لسبة الطفل غبقوؽ األمم اتفاقية ظل يف ومشوليتما ذروهتا الطفل غبقوؽ القانونية اغبماية بلغت وقد

 ، اغبياة يف واغبق اعبسدية، والسالمة واعببسية، االسم يف كاغبق شخصية حقوؽ مبما الطفل حقوؽ من كبَتة ؾبموعة إقرار االتفاقية
 .( )والصحية االوتماعية الرعاية يف واغبق األطفاؿ، صبيع بُت اؼبساواة كحق اوتماعية حقوؽ ومبما

 

                                                           
 .الصفحة نفس السابق، ،اؼبصدر العابد عدناف،( )

 . 1988 ، الطفل غبقوؽ اؼبتحدة الغمم اتفاقية اطر يف لألطفاؿ القانونية اغبماية ، الدقاؽ سعيد ؿبمد. د، ( )



 20-2014/11/22 طرابلس – الحماية الدولية للطفل: السادسأعمال المؤتمر الدولي 
 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 
 

10 

 

: الطفل مصطلح مفهوم تحديد :- انياًال 

 اؼبفاهيم على رايسة بصورة اغبايل البحث ويعتمد ، العلمي البحث يف األساسية األمور من يعدّ  العلمية واؼبصطلحات اؼبفاهيم ربديد إف

:  اآلتية

: لغة الطفل تعريف -أ        

 اؼبدة وتسمى أطفاؿ، أو طفل واعبمع البلوغ، مرحلة يصل أف إىل أمهِ  بطن من  رووه بعد اؼبولود على اللغة يف الطفل لفظ يطلق 

 هو اللغة يف والطفل.ميتا  رج إذا سقطا ويدعى حيا  رج إذا طفال أمه عن اؼببفصل ويدعى.الطفولة دبدة واالحتالـ الوالدة بُت اؼبمتدة
. والغالـ والفىت والشاب واغبدث الصغَت

 :اإلسالمي الفقه في الطفل تعريف -ب 

 معيشته أمور يف يعتمد أ رى ومة من وهو سبه، لصغر يفمم وال يفقه ال الذي الشخص بالطفل فَتاد الشرعي االصطالح يف أما

 لالعتماد حاوة دوف بأموره والقياـ ببفسِه، العباية على قادراً  ويصبح يبلغ حىت وعقله وحواسه بدنه ضعف بسبب الباس من غَته على

 (. ) ﴾...أشدكم لتبلغوا ٍب طفالً  خيروكم ٍب...﴿ تعاىل قوله اؼبعٌت هذا ويف الباس، من غَته على

 حد يصل مل الذي الشخص وهو واحد معٌت على به ليدللوا والصيب والصغَت الطفل لفظ اإلسالمية الشريعة فقماء ويستخدـ
 الطفولة مرحلة بُت تفصل معيبة حدود ووود عدـ ا تالفمم وسبب الصغَت، فيه يبلغ الذي اغبد بياف يف ا تلفوا الفقماء أف اال البلوغ،

 االحتالـ وهي البلوغ، على تدؿ اليت العالمات بعض حددوا اهنم اال اؼبسألة هذه يف الفقماء ا تالؼ ومع تليما، اليت العمرية واؼبرحلة

 يف ا تالفمم مع معيبة، سنٍ  بلوغ طريق عن البلوغ ربديد على اتفقوا أهنم كما لألنثى، بالبسبة واغبمل واغبيض للذكر، بالبسبة واإلنبات
. السن هذه ربديد

 ثالث إىل اؼبسلموف وقسمما الفقماء ألغلب وفقا عشرة الثامبة سن حىت سبامما من أو الوالدة غبظة من الشرع يف الطفولة مرحلة وتبدأ

 : وهي واإلدراؾ البمو يف ووهرية تغَتات من به تتميز ؼبا بالبظر مراحل

.  عمره من السابعة سن إىل مولده من وتبدأ(  اؼبميز غَت الصغَت) التمييز قبل الطفولة مرحلة( 1)

.  اؼبراهقة سن وحىت السابعة من وتبدأ(  اؼبميز الصغَت) التمييز مرحلة بعد الطفولة مرحلة( 2)

 األنثى ويف االحتالـ عالمات تظمر مل إذا سبة15 سن بلوغه أو االحتالـ دور سبة 12اؿ سن الصيب بلوغ من أو اؼبراهقة مرحلة( 3)

 (. )واغبمل واالحتالـ باغبيض البلوغ يكوف

                                                           
 . 67 اآلية غافر سورة،( )

   ربقيق مصر، االسالمية، والبشر التوزيع دار ،3ج الدمشقي، القرشي كثَت بن اظباعيل الفداء ايب اغبافظ االماـ العظيم، القر ف تفسَت ، ( )

. 348ص اعبمل، علي كماؿ. د       
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 :الوضعي القانون في الطفل تعريف -ج

 اليبقصما اليت والبدنية العقلية القدرات وديل  والتكوين اػبلق كامل انساف بأنه الطفل البعض فيعرؼ القانوين االصطالح يف 

. والتكامل البضج سوى

 (. ) غَته عن الطفل لتمييز دقيقاً  معياراً  اليعطيبا انه اال الطفل غباؿ معيباً  وصفاً  يعطيبا كاف واف التعريف وهذا

 وا تيار األشياء حقااق إدراؾ عن عقله لقصور واال تيار اإلدراؾ ملكة عبده تكتمل مل الذي الشخص هو القانوف يف الطفل إذف 

 منوه اكتماؿ لعدـ ذل  مرد وإمنا عقله أصابت علة إىل واال تيار اإلدراؾ يف القصور هذا يروع وال مبما الضار عن واالبتعاد مبما البافع

 .التقدير حق وتقديرها الصحيح دبيزاهنا األشياء وزف يستطيع فال والبدنية الذهبية قدرته وضعف

 والصيب، كالصغَت أ رى ألفاظاً  الطفل لفظ إىل باإلضافة اإلسالمية الشريعة فقماء عبد اغباؿ هو كما اؼبختلفة القوانُت وتستخدـ

 مرحلة به تبتمي الذي للسن معيبة حدود تضع القوانُت هذه أغلب أف إال البلوغ، حد يصل مل الذي الشخص على للداللة واغبدث

 الشخص على للداللة الصغَت لفظ يستخدـ العراقي اؼبدين القانوف أف قبد مثالً  العراؽ ففي تليما، اليت العمرية اؼبرحلة بعده وتبدأ الطفولة

 سباـ وهو للبلوغ معيبة سباً  القوانُت هذه وربدد... يبلغ مل من عبارة ِسوى يستخدـ مل اعبزااري القانوف بيبما البلوغ، حد يصل مل الذي

 (. )العمر من عشرة الثامبة

 اؼبصطلح، ؽبذا معيباً  تعريفاً  يعطي أف دوف من الصغَت مصطلح استخدـ وإمنا الطفل مصطلح كذل  العراقي القانوف يستخدـ ومل

.  عمره من عشرة الثامبة يكمل مل الذي الشخص بالصغَت يراد أنه القوانُت هذه يف الواردة البصوص من يفمم أنه إال

 القانوف هذا يف عليما اؼببصوص الرعاية ؾباؿ يف بالطفل يقصد" بالقوؿ مبه( 2) اؼبادة يف الطفل عرؼ والذي اؼبصري القانوف ويف

. ”...كاملة ميالدية سبة عشرة شباين يبلغ مل من كل

 دوف الصغَت مصطلح استخدـ وإمنا الطفل مصطلح يستخدـ مل اؼبصري اؼبدين القانوف فإف العراقي اؼبدين القانوف يف اغباؿ هو وكما

 من( 44) اؼبادة من( 2) الفقرة أف إال... يبلغ مل من كل لفظ استخدـ اعبزااري اؼبدين القانوف بيبما اؼبصطلح، ؽبذا معيباً  تعريفاً  يعطي أف

 وعشرين إحدى هي الرشد وسن" أنه على الفقرة هذه تبص حيث كاملة سبة وعشروف إحدى بإسباـ الرشد سن ربدد اؼبصري القانوف

 .( )( قمج من 40 ـ) كاملة سبة عشرة بتسعة ؿبددة اعبزااري القانوف يف الرشد سن أما" كاملة سبة

 

                                                                                                                                                                                     
 

 .236ص طبع، سبة بدوف القاصرين، لرعاية القانونية االحكاـ بكر، اجمليد عبد عصمت. د، ( )
 

 .2005 ماي 4 يف اؼبؤرخ09-05رقم.ياعبزاار األسرة قانوف، ( )
 .اعبزااري اؼبدين القانوف،(  )
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.    الطفولة مرحلة نهاية تحديد من وبد وعليه

 تُعَرؼ مل واسعاً، معٌت الطفولة لتعريف أعطى حبيث بدقة، ؿبددة غَت األزماف مدى على ظلت بالذات البقطة هذه أف إىل اإلشارة تلـز

.  هنايتما معه

 يف سبة 18 ب حكما السن هذه وحددت الرشد سن الطفل ببلوغ الطفولة مرحلة هناية مرحلة حددت الوضعية القوانُت  أف غَت 
" راشدا الشخص يعد إذ التونسي القانوف يف كما واعبزااي اؼبدين الرشد سن بُت تفرؽ التشريعات بعض كانت وإف الزاعم الغالب

 ثالثة اعببااي أما سبة عشرة تسعة  اؼبدين الرشد سن حيث اعبزااري التشريع يف األمر وكذا.  ( ) العشرين سن يف ومدنيا 18 سن يف"وزاايا

                     .                                                                   ( )واالكتماؿ الرشد دروة وبلغ وعاطفيا وعقليا وسديا تطور قد الطفل أف افًتاض على مبٍت 18اؿ سن ربديد ،إف سبة عشرة

 واغبدث الطفل هي ـبتلفة تسميات ثالث هباؾ العراقية فالقوانُت:  الطفولة مرحلة ربديد من التشريعات بعض موقف  أما  

 أًب إف وحدثا التاسعة يتم مل إذا صغَتا عده:  اآلٌب البحو على للحدث الزمٍت العمر قسم العراقي األحداث قانوف خيص فيما والقاصر،
 الثامبة بتماـ الرشد سن يبلغ مل الذي الصغَت فمو القاصرين رعاية قانوف وفق على القاصر أما عمره، من عشر اػبامسة يتم ومل التاسعة

. األهلية كامل اكمة بإذف وتزوج العمر من عشرة اػبامسة أكمل من ويعد العمر، من عشرة

 "كاملة ميالدية سبة 18 يبلغ مل من كل" عليه ؾبٍت أو واين كاف سواء اؼبصري الطفل قانوف عرؼ مصر ويف     

. ( ) التعريف نفس ؽبما إذ واغبدث الطفل بُت اؼبصري القانوف يفرؽ ومل

 ارتكاب عبد عشر الثامبة سبه يتجاوز مل من كل الطفل إف مبه يستخلص لكن الطفل لتعريف العقوبات قانوف يتعرض مل اعبزاار ويف

 الثامبة يتم مل الذي الشخص بأنه اغبدث مبه األوىل اؼبادة يف للخطر واؼبعرضُت للقانوف اؼبخالفُت األحداث ضباية قانوف وعرؼ. اعبردية

  .( . ).عمره من عشر

 :الدولية الموا يق في الطفل تعريف -د      

 الطفل لتعريف تصدت  اليت األوىل الدولية الوثيقة 1989 يف الصادرة الطفل غبقوؽ اؼبتحدة األمم اتفاقية تعد  الدويل القانوف إطار ويف   

 اؼبطبق القانوف دبووب ذل  قبل الرشد سن يبلغ مل ما العمر من عشرة الثامبة يتجاوز مل إنساف كل هو الطفل" األوىل اؼبادة ونصت

. ( )" عليه

                                                           
 .التونسي القاصرين رعاية قانوف من 3 اؼبادة،( )

 . .اعبزااري الطفل قانوف من 2 اؼبادة،( )

 .اؼبصري الطفل قانوف من 3 اؼبادة،( )

.اعبزااري األحداث ضباية قانوف من األوىل اؼبادة،( )
 

 1989 يف الصادرة الطفل غبقوؽ اؼبتحدة األمم اتفاقية،( )
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 يكوف ال أف والثاين ، العمر من 18اؿ سبه يتجاوز ال أف األوؿ طفل بأنه شخص يوصف لكي شرطاف يتوافر أف جيب لذل  وطبقا

                                .ذل  من أقل للرشد" سبا حدد قد الوطٍت القانوف

 يف تساهم اليت واالوتماعية والعرفية الطبيعية العوامل مع يتباسب اؼبذكور السن من أصغر سن اعتماد من دولة أي ديبع ال هذا لكن
.                       الدولة تل  يف الرشد سن وبلوغه الطفل منو

                                                                                                          .الظروؼ كانت أيا لألطفاؿ الفضلى اغبماية توفَت إىل يمدؼ الذي العاؼبي القانوين اإلطار تشكل واالتفاقية

 صبيع على طفل تعبَت تطبيق على مبما الثانية اؼبادة نصت األطفاؿ عمل أشكاؿ أسوء حظر بشأف اؼبتحدة األمم ةاتفاقي ويف    

 .                                                                                         18اؿ سن دوف األشخاص

 واالتفاقيات اؼبواثيق من العدد هذا ومقابل....". 18 عن عمره يقل الذي بأنه" الطفل عرؼ 1990الطفل ورفاه غبقوؽ اإلفريقي واؼبيثاؽ

 يف الطفل ميثاؽ) واإلغاثة للدعوة العاؼبي اإلسالمي اجمللس عباف إحدى وهي والطفل للمرأة العاؼبية اإلسالمية اللجبة وضعت العاؼبية
 اؼببادئ على وركزت والسبة القر ف على نصوصه صياغة يف القااموف واعتمد اإلسالـ يف األسرة ميثاؽ من أوىل كخطوة( اإلسالـ

 الباب أبواب،تباوؿ سبعة على موزعة مادة 33 اؼبيثاؽ ويتضمن ، اإلسالمية الفقمية اؼبذاهب بُت عليما اؼبتفق الكلية القطعية األساسية

. ( ) والبماء والبقاء اغبياة يف الطفل حق على ونص األساسية واغبريات اغبقوؽ الثاين

: اوجتماعي النفس وعلم الجنائي النفس علم في الطفل تعريف -ه

 عباصر لديه تتكامل وحىت واعبسمي واالوتماعي البفسي نضووه يتم حىت والدته مبذ الصغَت هو اعببااي البفس علم يف الطفل

 سلوكه تكييف على والقدرة عمله وصفة لطبيعته اإلنساف معرفة أي به ربيط اليت واؼبواقف لألشياء التاـ اإلدراؾ يف اؼبتمثلة الرشد

(  .                                                                                                                 ) يعيشه الذي الواقع ومتطلبات ظروؼ من به حييط ؼبا طبقا وتصرفاته

 واكتساب صفاهتم على و الباس على التعرؼ يف يبدأ كيف الرضاعة مبذ يتعلم الذي اؼبخلوؽ ذل  هو االوتماعي البفس علم ويف

 إذ ، لديه الرشد عباصر وتكامل والبفسي االوتماعي نضووه إىل والدته مبذ الصغَت هو أو الباس يتخذها اليت األدوار من بكثَت اؼبعرفة
(.     ) الرشد بسن عربة وال والبفسي العقلي باعبانب العربة إف

 :الطفل بشخصية اللصيقة الحقوق أهم :- الثاًال 

 فيه، يعيش الذي اجملتمع يف الطبيعي دوره فبارسة  الؽبا من يستطيع اليت اغبقوؽ من كبَتة ؾبموعة والدته بعد لإلنساف تثبت 

. ذل  غَت ماهو ومبما اإلنساف بشخص لصيق ماهو مبما اغبقوؽ وهذه
                                                           

 . 1988 ، الطفل غبقوؽ اؼبتحدة األمم اتفاقية اطر يف لألطفاؿ القانونية اغبماية ، الدقاؽ سعيد ؿبمد. د،(  )

. نشر سبة بدوف ، لبباف اػباص، القسم ، العقوبات قانوف ، وعفر ،علي كذل  أنظر و 
 
 2007 ، اعبامعي الفكر دار ، اؼبستخدمُت لألطفاؿ اؼبوضوعية اعببااية  ،اغبماية حبري فاطمة،( )
 .سابق ،مروع حبري فاطمة ،( )
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 إنساناً، ولكونه وووده دبجرد له تثبت واليت عبما لإلنساف الغٌت اليت اغبقوؽ تل  بأهنا اإلنساف بشخص اللصيقة اغبقوؽ وتعرؼ

. شخصيتهِ  دبقومات وترتبط غبياتِه، ضرورية حقوؽ فمي

 أنه من الطبيعي القانوف فالسفة به نادى دبا تأثراً  وذل  الطبيعية، اغبقوؽ تسمية بالشخصية اللصيقة اغبقوؽ على البعض ويطلق

 الكياف حرمة يف واغبق اغبياة، يف اغبق اغبقوؽ هذه ومن إنساناً، كونه جملرد له وتثبت والدته مع تولد لإلنساف طبيعية حقوؽ توود

 (. )اال رى اغبقوؽ من وغَتها والعقيدة والرأي اؼبسكن حرمة يف واغبق الشخصي،

 نستطيع إنبا إال الطفل، بشخصية اللصيقة اغبقوؽ ؼبصطلح مانعاً  وامعا تعريفاً  والقانونية الشرعية اؼبصادر يف البحث عبد قبد ومل

 تستقيم أف الطفل غبياة ديكن ال اليت اغبقوؽ تل  إىل يبصرؼ الطفل بشخص اللصيقة اغبقوؽ مصطلح بأف القوؿ ماتقدـ  الؿ من

.  للخلل حياته تعرضت الطفل شخص عن فصلما ماحاولبا إذا واليت عبما للطفل غٌت ال اليت اغبقوؽ تل  أ رى بعبارة أو بدوهنا،

 األحواؿ قوانُت يف الواردة اللصيقة اغبقوؽ تل  على هذه دراستبا يف سبقتصر إنبا إال الطفل بشخصية اللصيقة اغبقوؽ وتتعدد

:  حقوؽ طبسة وهي الشخصية،

.   اغبياة يف الطفل حق ذل  إىل ضف ، الوالية حق ،و البفقة حق اغبضانة، ،حق الرضاع ،حق البسب حق

: التفصيل بعض مع اغبقوؽ هذه نعرض وعليه

 َحرَّزـَ  الَّزيِت  البػَّزْفسَ  تَػْقتُػُلواْ  ﴿َوالَ :تعاىل ا قاؿ قاطعاً، ربردياً  حق، بغَت اإلنسانية البفس قتل اإلسالـ َحرَّـز :الحياة في الطفل حق -1       

 ُسْلطَانًا ِلَولِيِّهِ  َوَعْلَبا فَػَقدْ  َمْظُلوًما قُِتلَ  َوَمن بِاغبَْقِّ  ِإالَّز  اللَّزهُ  َحرَّزـَ  الَّزيِت  البػَّزْفسَ  تَػْقتُػُلواْ  َوالَ  ﴿( ) ﴾ تَػْعِقُلوفَ  َلَعلَّزُكمْ  ِبهِ  َوصَّزاُكمْ  َذِلُكمْ  بِاغبَْقِّ  ِإالَّز  اللَّزهُ 

 بِاغبَْقِّ  ِإالَّز  اللَّزهُ  َحرَّزـَ  الَّزيِت  البػَّزْفسَ  يَػْقتُػُلوفَ  َوال  َ رَ  ِإؽَبًا اللَّزهِ  َمعَ  يَْدُعوفَ  ال َوالَّزِذينَ  ﴿:تعاىل ا وقاؿ.(  ) َمْبُصورًا﴾ َكافَ  ِإنَّزهُ  اْلَقْتلِ  يفِّ  ُيْسِرؼ َفالَ 

 مبذ اإلسالـ وقرر.وكرامتما حرمتما البشرية للبفس وعل اإلسالـ أف يف صرحية نصوص وهذه.( ) أَثَاًما﴾ يَػْلقَ  َذِل َ  يَػْفَعلْ  َوَمن يَػْزنُوفَ  َوال

 اْلَمْوُؤوَدةُ  َوِإَذا ﴿:تعاىل لقوله تأكيدا اعباهلية يف"ساادا كاف الذي الببات وأد فحـر اغبياة يف الطفل حق قرنا عشر أربعة على مايزيد

 ﴿َوالَ : تعاىل قوله يف واضحاً  البص كاف بل وأنثى، ذكر بُت وال وشاب، وشيخ طفل بُت ذل  يف يفرؽ ،ومل( ) قُِتَلْت﴾ َذنبٍ  بَِأيِّ  ُسِبَلتْ 

 إنساف كل حق فمن التبػزيل، ؿبكم يف ا شريعة قررته أنثى أو ذكراً  اغبياة يف اإلنساف فحق .( )﴾ نَػْرزُُقُكمْ  كبَّزْنُ  ِإْمالؽٍ  مِّنْ  أَْوالدَُكم تَػْقتُػُلواْ 

 ما كل له يُػَميَّزأ أف حقه ومن يمدده،  طر كل ويدفع نفسه عن يدافع أف حقه ومن ونفسه، دمه على  مباً  يعيش وأف حبياته يتمتع أف
 كانت لإلنساف األصلية اغباوات بياف ويف ودواء، وتطبيب ومسكن وملبس ومشرب مأكل من العيش وساال من حياته على يُػْبِقي

 َتْضَحى﴾ َوال ِفيَما َتْظَمأُ  ال َوأَنَّز َ  تَػْعَرى َوال ِفيَما ذَبُوعَ  َأالَّز  َل َ  ﴿ِإفَّز : تعاىل قاؿ إذ اعببة؛ يف السالـ عليه آلدـ توفر ما إىل القر نية اإلشارة
                                                           

 ،40ص ،1967 القاهرة، ،4ط االسالـ، يف االنساف حقوؽ وايف، الواحد عبد علي. د، ( )

 .151 اآلية األنعاـ سورة، ( )
 . 33اآلية إلسراء سورة،( )

 .68 اآلية الفرقاف سورة ، ( )

 .9 -8 اآلية التكوير ،سورة( )
 .151 اآلية األنعاـ سورة ،( )
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 ومن والشفقة، والعطف الرأفة مبظار من إليه البظر يببغي وال مقًتفما، مع التساهل يببغي ال عظمى وباية اغبق هذا على ،واالعتداء( )

 قوؿ إىل اإلشارة مع الروح، نفخ بعد اؼبطلق بالتحرًن عليه اتفق الذي الفقمي التفصيل حسب اإلوماض؛ ربرًن واء اؼبشروع اغبياة حق

 تشريع أعظم ليقدـ الشريعة يف معلومة دية  طأ اؼبقتوؿ للجبُت اإلسالـ ووعل للحمل، األوؿ اليـو مبذ اإلوماض بتحرًن اؼبالكية فقماء

 األـ غبياة إنقاذ ذل  يف كاف إذا إال زنا، ابن كاف وإف باإلوماض اعببُت إسقاط يشمل التحرًن وهذا.اغبياة وحق اإلنسانية اغبياة لقيمة

 الصلة ذات الدولية اؼبواثيق كل وكذا اغبديثة التشريعات أكدته ما وهذا.وصحة وعقالً  شرعاً  الزمة ضرورة ذل  وكاف حياته أصل هي اليت
( ) .

 بُت عالقة بإنشاء اإلؽبية اإلرادة فقضت. واالهتاـ واؼبمانة للذؿ بدونه الطفل يتعرض إذ بالطفل، لصيق حق وهو :النسب حق  -2   

 حاوة هو البسب ثبوت إف األوالد، وهم شبرهتا عبما ليبتج عبه الغٌت تبظيما العالقة هذه بتبظيم الشريعة وقامت الزواج وهي واؼبرأة الرول

 من لكرامتمم حفظ فيه  أبيمم إىل نسبمم ثبوت فإف لألوالد بالبسبة أما ، واألـ األب إىل تتعداه وإمنا فقط الولد على التقتصر متعدية

 بالرضاعة اغبق له صار نسبه ثبت ما فمىت نسبه بثبوت تتعلق الطفل حقوؽ فإف كذل  ، شرعي غَت ولداً  كونه من واؽبواف االحتقار

 اإلقرار دبجرد يثبت البسب أضحى الضعيف اؼبخلوؽ هذا غبقوؽ وضباية األسباب وؽبذه واإلرث البفس على والوالية والبفقة واغبضانة

 والفضيحة العار نفسما عن به تدفع لألـ ضرورة البسب أف كما(.  اعبزااري األسرة قانوف من 44 اؼبادة) يف واء ما هذا و الولد بببوة

 الضياع من ولده على حيافظ لألب وضرورة حق أنه كما إقبابه، يف ؼبعاناهتا األور دبثابة هو والذي األـ سعادة فيه وتكمن بالزنا واالهتاـ

 اإلنفاؽ واوب عليه فاالبن اغباوة عبد ويستخدمه لألب الذي الرصيد أو الضماف دبثابة يكوف االبن أف كما غَته، إىل يبسب أف أو ،

 الشريعة أحاطته الذي للزواج حرمته يف كذل  البسب ضرورة برزت به، واالعتباء معاعبته عليه وواوب فقَتا أو عاوزاً  كاف إذا أبيه على

 ألبيه الولد نسب يثبت تتحقق عبدما شروط ثالث هباؾ.بقااما ويضمن حدودها ويرسم الرابطة هذه قدسية يؤكد بسياج اإلسالمية

:   هي الشروط وهذه(  اعبزااري األسرة قانوف من 43 اؼبادة)

.   الزوج من اغبمل إمكانية* 

.  اؼبطلوبة اغبمل مدة ربقق* 

 (. ) الصغَت لبسب الزوج نفي عدـ* 

 إىل الطفل عن اغبق هذا سلب يؤدي إذ: واغبديثة القددية التشريعات كل وأكدته بالطفل لصيق حق أيضاً  وهو :الرضاع حق  -3      

.  األوىل سبواتهِ  يف الغذاء على الطفل غبصوؿ الوحيد السبيل سبثل الرضاعة ألف وذل  هالكهِ 

. ( ) الثدي من اللنب مص أو ضرعه أو ثديما امتص: ورضاعة ورضاعاً  رضعاً  رضع :اللغة في الرضاع*

                                                           
 .119-118 اآلية  طه سورة ،( )

 .171ص ،1986 بغداد، اعبامعة، مطبعة ،2ط ،2ج اإلسالمي، الفقه يف األسرة أحكاـ حامد، الستار عبد،( )
 .اعبزااري األسرة قانوف من 44و 43 ؼبادة،( )

 .للبشر ؿوائ العربية،دار اللغة معجم،(  )
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 على وواوب والدته، دبجرد يثبت للطفل حق الرضاع. معيبة مدة اؼبرأة ثدي من اللنب الطفل مص :الشرعي اوصطالح وفي*

 .( )مشروع عذر غَت من ، به القياـ بًتؾ وتأٍب األـ

 اليت اؼبرضع كفاية الوالد على وأفّ  الرضاعة، إسباـ الوالداف شاء إذا كاملتُت سبتُت مدة أوالدهن بإرضاع الوالدات تعاىل ا أمر

 والقدرة اؼبعروؼ حبسب اإلنفاؽ ذل  يكوف وأف األياـ، عاديات من وربفظه القياـ، حق خبدمته لتقـو عليما واإلنفاؽ ولده بإرضاع تقـو

 (. ) وسعما إال نفساً  يكلف ال ا ألف والطاقة

 حيل وال بأبيه، إضراراً  الولد إرضاع عن سبتبع أفْ  لألـ حيل فال الولد، بسبب اآل ر أحدمها يضَت أفْ  الوالدين من كالً  تعاىل حّذر ٍب

. الولد بسبب صاحبه أحدمها ليغيظ إرضاعه، يف رغبتما مع مبما الولد يبزع ألف لألب

 هذه وأهم والرضيع، للمرضع عظيمة ونفسية صحية فوااد له أمه ثدي من طبيعياً  إرضاعاً  الطفل إرضاع ،أفّ  واؼبممة اعبوهرية األمور ومن

: يأٌب ما الفوااد

 :الطفل على تعود التي الفوائد -أ

: ودواء غذاء األم لبن      -

 حيتوي أنه الطب أثبت فقد األوىل، الرضاع أياـ يف وخباصة للطفل، والدوااية الغذااية اؼبكونات على حيتوي األـ لنب تركيب إفّ 

 كما قوة، وال فيما له حوؿ ال واليت الدقيقة، اؼبرحلة تل  اوتياز على الطفل تعُت حبيث للميكروبات، اغبيوية اؼبضادات من أنواع على

 العمرية اؼبراحل يف الطفل وسم دبتطلبات تفي اليت مكوناته ونوع حجمه حيث من تامة، مالءمة الطفل حياة يالام األـ لنب أفّ 

 أفّ  علمت إذا تعجب أفْ  ول  سواه،   ر غذاء يف له اؼبكونة اؼبواد توود أفْ  يستحيل الذي اؼبتوازف الوحيد الغذاء هو أنه كما اؼبختلفة،
 حدوث عدـ للطفل يضمن ما ذل  ويف الصيف، يف بارد الشتاء يف حار فمو أيضاً  اعبسم احتياوات حسب تتعدؿ اللنب حرارة دروة

 وخباصة الرضيع، لدى اؽبضمية القباة تطمَت على تعمل اليت( الكوليسًتـو) مادة على حيتوي األـ لنب أفّ  طبياً  ثبت كما. اؼبعوية البزالت

 هذا اعبديدة، للتغذية هتيبتما على تعمل كما السابقة، اعببيبية للتغذية نتيجة هبا اؼبووودة السواال من فتخلصما األولُت، اليومُت يف

 (. ) الطفل على تعود اليت األ رى فواادها عن فضالً 

: األطفال ذكاء معدوت تزيد الطبيعية الرضاعة -

 دبقارنتمم هذا الذكاء، من مرتفع بقدر يتمتعوف أمماهتم من طبيعية رضاعة يرضعوف الذين األطفاؿ أفّ  الطبية البحوث أثبتت

. الصباعية األلباف على رضاعمم يف يعتمدوف الذين ببظراامم

. الطفل مباعة تزيد الطبيعية الرضاعة -

 .واألـ للطفل البفسي االستقرار على تساعد الرضاعة -

                                                           
  .3/363 الكربى اؼبدونة ،3/346 القدير فتح شرح ، اؼبعٌت نفس يف انظر ،9/256 الكبَت والشرح ؼبغٍتا، ( )

 
 .171ص ،1986 بغداد، اعبامعة، مطبعة ،2ط ،2ج اإلسالمي، الفقه يف األسرة أحكاـ حامد، الستار عبد،( )
 ،40ص ،1967 القاهرة، ،4ط االسالـ، يف االنساف حقوؽ وايف، الواحد عبد علي. ،د( )
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 للطفل توفر كما دافبة، ضبيمة عالقة بيبمما وتبشأ والطفل، األـ بُت العاطفي التواصل من نوع إىل تؤدي الطبيعية الرضاعة ألف

 بُت أقلّ  نفسية مشاكل حدوث نسبة أفّ  قبد وبالتايل للطفل البفسي البمو فرص لتوفر العالقة تل  وتتطور أمه، وبُت بيبه تفاهم عالقة

. صباعياً  يرضعوف دبن باؼبقارنة طبيعياً  يرضعوف الذين األطفاؿ

: الطبيعية الرضاعة من األم عل تعود التي الفوائد -ب

. والوضع للحمل الطبيعي المتم هو اإلرضاع -

 ربدث اليت العامة التغَتات إىل الفًتة هذه أمهية وتروع النفاس، بفترة تعرف الجنسية حياتها من هامة بفترة الوضع بعد األم تمر -

. الثدي من اللنب انبثاؽ إسراع على والعمل الطبيعية حالته إىل يروع حىت االنكماش من للرحم

. مبسقة قوية انقباضات يف الد وؿ على الرحم ربض اليت الضرورات إحدى أمه لثدي الطفل مص يعد -

 من فقط صحياً  تستفيد ال األـ فإف أ رى ومة ومن .-الثدي بسرطاف اإلصابة من اؼبرأة غبماية أدعى يكوف الطبيعي اإلرضاع أفّ  كما -

 عوامل أهم من اإلرضاع أثباء وطفلما األـ بُت والعاطفي البفسي فاالرتباط. وعاطفياً  نفسياً  تستفيد ولكبما الطبيعي، اإلرضاع وراء

. ( ) مبمما لكل والووداين البفسي االستقرار

 بأمور بالعباية يقـو من إىل حياً  والدته بعد الطفل حيتاج إذ ، الولد رعاية وهي بالطفل اللصيقة اغبقوؽ من كذل  وهو :الحضانة حق -4

.  الغَت  دمة عن واالستغباء األمور هذه يف نفسهِ  على االعتماد على قادراً  يصبح حىت بشؤونه والقياـ ولباسه طعامه

.  للبساء  –وسلم عليه اله صلى  –البيب أثبتما وقد للبساء حق واغبضانة

 ما على بالقياـ وذل  به، العباية إىل أيضاً  حيتاج كما بالرضاعة، تغذيته إىل والدته بعد حياته، بداية يف حيتاج الطفل أفّ  اؼبعلـو من
 كلمة الفقماء عليه يطلق ما هو اؼبممة هبذه والقياـ ذل ، إىل وما واؼبلبس واؼبشرب اؼبأكل يف ومعاونة وسبريض نظافة من بًتبيته يتعلق

( اغبضانة)

 أحضاف، واعبمع بيبمما، وما والعضداف الصدر هو وقيل. الكشح إىل اإلبط دوف ما وهو اغبضن، من مأ وذة :اللغة في والحضانة * 

.  ( ) ولدها حضبت إذا اؼبرأة وكذل  وباحيه ربت نفسه إىل ضمه إذا بيضه الطاار حضن: اعبوهري وقاؿ

 على وواوبة للصغَت، حق واغبضانة. يملكه أو يضره ما كل عن وصيانته نفسه بأمر يستقل ال من وتربية حفظ هي : رعاًال  والحضانة * 

. ( )والصرب التحمل على والقدرة والشفقة اغبباف مشاعر من عليه وبلت دبا عليما، وأقدرهم ، هبا الباس أحق وهي األـ،

 األب فارقت إذا ؿبلما حيل فبن لغَتها بالبسبة وأوىل لألـ بالبسبة اآلتية الشروط توافر جيب يراـ ما  َت على اغبق هبذا وللقياـ

:  وفاة أو بطالؽ

                                                           
 .815 ص بَتوت، الفكر، دار ،7ط ،2ج اعبديد، ثوبه يف اإلسالمي الفقه الزرقا، أضبد مصطفى، ( )

( )،
 .للبشر واال العربية،دار اللغة معجم

 .815 ص بَتوت، الفكر، دار ،7ط ،2ج اعبديد، ثوبه يف اإلسالمي الفقه الزرقا، أضبد مصطفى،( )
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 فإهنا أمة كانت إذا اغباضبة فإف ووه، أًب على به الوفاء على اغباضبة وتساعد قيمته اغبق ؽبذا تعطي واغبرية ، حرة تكوف أفْ  -

 حق يف تقصَتها فيكوف ػبدمتما كثَتاً  حيتاج فبن سيدها يكوف وقد سيدها، خبدمة النشغاؽبا طفلما حبق القياـ يف ريب بال ستقصر

. مضاعفاً  طفلما

 بشبوهنا يقـو ؼبن الصغَتة من حاوة أشد هي بل ببفسما، االستقالؿ استطاعتما عدـ يف كالصغَتة اجملبونة ألف عاقلة، تكوف أفْ  -

. غَتها شأف هي تتوىل فكيف أمرها، ويتوىل

 فكيف عقالً  ناضجة غَت اغباضبة كانت وإذا نضجه، عدـ على يدؿ البلوغ وعدـ العقل، نضج على يدؿ فالبلوغ بالغة، تكوف أفْ  -

.  غَتها أمر برعاية إليما يعمد

 وقتما معظم فيما تقضي دبمبة النشغاؽبا أو لشيخو تما أو ؼبرضما ذل  عن عاوزة كانت فإفْ  اغبق، هبذا القياـ على قادرة تكوف أفْ  -

(.  اعبزااري األسرة قانوف من 62 اؼبادة) تأديته عن لعجزها عبما اغبق ويسقط للحضانة، أهالً  تكوف ال فإهنا

 عبما اغبق سقط مستمًتة أو فاسقة كانت فإفْ  وسلوكاً، وأدباً  وغذاء حياة الطفل على اافظة على حيملما كرًن ُ ُلق ذات تكوف أفْ  -

. ( )غَتها يتيسر مل إذا إالَّز  به مطالبتما تسقط كما اغبضانة، يف

 بدار غبقت وإفْ  لتستتاب، فستحبس اإلسالـ دار يف بقيت إف إهنا ٍب الطفل، تربية على أميبة غَت جيعلما ارتدادها فإفّ  مرتدة، تكوف أال -

. وحضانته الطفل رعاية يف األهلية تفقد األمرين كال ويف حربية، فستصَت اغبرب

 فيقسو عبده وووده يستثقل وقد عبه، أوببياً  يعترب مبه اـر الرحم ذي غَت فإفّ  الطفل، من ؿبـر رحم ذي بغَت متزووة تكوف أال -

. عليه دااماً 

: الحضانة مدة*

 وتسع سبُت سبع بُت أنثى، أو ذكراً  اضوف لكوف تبعاً  فيه الفقماء ا تلف فقد النتمااما بالبسبة وأما الطفل، بوالدة اغبضانة مدة وتبدأ

 اػباصة بشؤونه القياـ يستطيع ذل  بعد ألنه البلوغ إىل اغبضانة تستمر أفْ  للصيب بالبسبة يل يظمر والذي والزواج، والبلوغ سبُت

 وإدارة اؼببزلية األعماؿ على وتتدرب البساء،  داب وتتعود لتتعلم أطوؿ فًتة البساء رعاية إىل ربتاج ألهنا تتزوج، حىت لألنثى وبالبسبة

 والبجاح اغبياه إلستقباؿ نفسياً  وتعده وعقلياً  وسمياً  الصاحل البمو أسباب كل له هتيئ والديه أحضاف يف الطفل وتربية." البيت شؤوف

 العمة،ٍب اػبالة،ٍب ألب،ٍب اعبدة ٍب ألـ، اعبدة ،ٍب األب ،ٍب األـ إىل اعبزااري األسرة قانوف من 64 للمادة طبقا اغبضانة تعود.  فيما

. ( ) الزيارة حبق حيكم أف اغبضانة بإسباد حيكم عبدما القاضي ،وعلى ذل  كل يف اضوف مصلحة مراعاة دروة،مع األقربوف

 اليت واؼبشروعة اؼبممة اغبقوؽ من ،والبفقة بالطفل لصيقاً  حقاً  كونه حيث من السابقة اغبقوؽ عن اغبق هذا والخيتلف: النفقة حق  -5  

 وبدوف األمر، هذا يف غَته على االعتماد إىل به يؤدي ببفسه الكسب على قدرته وعدـ الطفل ببية ضعف أف إذ  والدته بعد للطفل تثبت

                                                           
 .سابق الزرقا،مروع أضبد مصطفى،( )
 .اعبزااري األسرة قانوف من 64 ؼبادة،ا( )

 



 20-2014/11/22 طرابلس – الحماية الدولية للطفل: السادسأعمال المؤتمر الدولي 
 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 
 

19 

 

  ثار عدة القرابة صلة على يًتتب إذ ، والدته بعد للطفل تثبت اليت األ رى اغبقوؽ من والبفقة.واألذى للخلل حياته تتعرض اغبق هذا

. اتاج على باالنفاؽ مبمم اؼبوسر فيلتـز باالنفاؽ يتعلق فيما بيبمم فيما والتعاضد بالتكافل معيبة دروةٍ  من األقارب التزاـ مبما

 جيمعمم أشخاص بُت تكوف أف وأما اؼبباشرة، بالقرابة القرابة هذه مثل وتسمى ، والفروع األصوؿ بُت تكوف أف أما والقرابة

. اؼبباشرة غَت القرابة هي وهذه لال ر فرعا أحدهم يكوف أف دوف مشًتؾ أصل

 األصوؿ على للفروع نفقة تكوف أف وأما الفروع، على لألصوؿ نفقة تكوف أف أما اؼبباشرة القرابة بسبب ذبب اليت والبفقة

. ( ) الطفل حقوؽ من حقٌ  البفقة أف باعتبار.حبثبا دبوضوع لتعلقه البوع هذا على البحث ونقصر

: النفقة تعريف -أ

 مشتقة تكوف أف أما فمي اشتقاقما، مصدر حيث من أما وكبومها، والزاد الدراهم من يبفق ما أي االنفاؽ، من اسم لغةً  البفقة

. راوت أي نفاقاً  السلعة نفقت فيقاؿ الرواج أي البفاؽ من مشتقة تكوف أف وأما نفوقاً، الدابة نفقت فيقاؿ اؽبالؾ أي البفوؽ من

 الشيء" بأهنا حيث األقارب، ونفقة الزووة نفقة تشمل عامة بتعريفات اإلسالمية الشريعة فقماء عرفما فقد االصطالح يف أما

. وتوابعما ومسكباً  الكسوةً  أوً .وغَتمها والشراب الطعاـ من غَته أو هو حيتاوه فيما اإلنساف يبذله الذي

 قوانُت يف التعريف هذا مثل قبد مل كذل . معيباً  تعريفاً  الفقماء عبد ؽبا قبد فلم الطفل حقوؽ من حقاً  باعتبارها البفقة فإف وعليه  

 يف ماورد ومسكن،وهذا وملبسٍ  وشرابٍ  طعاـ من الطفل حيتاوه ما كل بأهنا القانوف فقماء بعض عرفما حُت يف الشخصية، األحواؿ
(. اعبزااري األسرة قانوف من78 اؼبادة) نص

 من عبصر كل مقدار ربديد ويكوف واؼبسكن واؼبلبس والشراب بالطعاـ تتمثل الصغَت حيتاوما اليت األساسية العباصر إذف

 أو الصغَت، حاوة تقضي قد إذ الصغَت، فيه يعيش الذي اجملتمع يف والعادة العرؼ عليه ورى وؼبا الصغَت، غباوة  اضعاً  العباصر هذه
 هذا مشروعية على األدلة وردت وقد. تطبيبه وأورة الصغَت، تعليم وأورة اػبادـ، كأورة أ رى عباصر د وؿ على والعادة العرؼ جيري

. العربية الشخصية األحواؿ قوانُت كل ويف اإلسالمية الشريعة يف اغبق

: اآليات هذه ومن ومشروعيته الصغَت على اإلنفاؽ أمهية على تدؿ اليت البصوص من بالعديد الكرًن القر ف واء

 (. ) ...(بِاْلَمْعُروؼِ  وَِكْسَوتُػُمنَّز  رِْزقُػُمنَّز  َلهُ  اْلَمْوُلودِ  َوَعَلى: )...تعاىل قوله ػ

 له باؼبولود الزووة عن الكردية اآلية يف وعرب زووما على للزووة البفقة أووب قد الكرًن الشارع أف اآلية هذه يف الداللة وووه
. أوىل بابٍ  من اؼبولود الطفل على البفقة وووب على يدؿ ما وهو الوالدة هي البفقة وووب يف العلة أف مبيباً 

                                                           
 ،245ص ،2001 اعبامعية، الدار اإلسالمي، للفقه حسُت،اؼبد ل فراج أضبد. د،( )
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َبُكمْ  َوْأسبَُِروا ُأُووَرُهنَّز  َف ُتوُهنَّز  َلُكمْ  أَْرَضْعنَ  فَِإفْ )...: تعاىل قوله ػ  سبحانه ا أف هو اآلية هذه يف الداللة وووه ( ) ...(دبَْعُروؼٍ  بَػيػْ

 ذبد كما. الصغَت إرضاع بشؤوف للقياـ واوبة نفقة فمي ولده، بإرضاع قيامما عبد زووما على اؼبطلقة للزووة البفقة أووب وتعاىل
. الشريفة الببوية األحديث من الكثَت يف مصدرها

 يضمن اغبق هذا طريق عن إذ للطفل والواوبة اؼبممة اغبقوؽ من البفقة اعتبار يف الشخصية األحواؿ قوانُت بُت  الؼ ال

 قبد لذا األ رى االحتياوات من وغَتها والتعليم والعالج واػبدمة والسكن والكساء الغذاء من األساسية احتياواته عل اغبصوؿ الطفل
. مشروعيته وتؤكد أمهيته وتبُت اغبق هذا تعاجل اليت األحكاـ من بالعديد واءت قد الشخصية األحواؿ قوانُت أف

 لألوالد البفقة حق( 59) اؼبادة عاعبت حيث( 60)و( 59) اؼبادتُت يف اغبق هذا تباوؿ الذي العراقي القانوف القوانُت هذه ومن

. علم طالب يكن مل ما أمثاله فيه يكتسب الذي اغبد إىل الغالـ ويصل األنثى تتزوج أف إىل

 حالة يف دفعما من عليه هبا يروع األب على ديباً  البفقة الصغَت،و أقارب على واوبةً  األب عجز حالة يف البفقة( 60) اؼبادة وعاعبت

. يساره

 عاجل اؼبصري فالقانوف ، فباثلة ببصوص العربية القوانُت كل واءت فقد للصغَت بالبسبة وامهيتما البفقة مشروعية على وتأكيداً 

 األب يلـز فمو أبيه، على الصغَت ببفقة اػباصة األحكاـ من ؾبموعة على يشتمل البص وهذا( ثانياً /مكرر 18) اؼبادة يف البفقة حق

. سقوطما وأسباب عباصرها حيدد كما للصغَت قااماً  اغبق هذا فيما يبقى اليت اؼبدة وحيدد ماؿ ؽبم يكن مل إذا أوالده على باالنفاؽ

.... ماؿ له يكن مامل األب على الولد نفقة ذبب اليت 75 اؼبادة يف اعبزااري األسرة كقانوف األ رى العربية القوانُت سارت

 وتؤكد اغبق هذا أمهية تبُت ببصوص القوانُت هذه واءت حيث التونسي، والقانوف اؼبغريب والقانوف. السوري والقانوف األردين كالقانوف

. ( ) مشروعيته

: العربية التشريعات في النفقة عناصر -ب

 العباصر فيه حيدد  اصاً  نصاً  تضع مل حبيث ، العربية الشخصية األحواؿ قوانُت حددهتا اليت الصغَت نفقة عباصر زبتلف ال

.  الصغَت نفقة عليما تشتمل أف جيب اليت

 تشتمل أف جيب اليت العباصر بياف اؼبشرع فيما تباوؿ واليت القوانُت هذه مواد بعض إىل بالرووع العباصر هذه كبدد أف نستطيع أنبا إال

.  الطبيب وأورة ولوازمما والسكن والكسوة الطعاـ البفقة تشمل حيث زووما على الزووة نفقة عليما

 يف الضروريات من يعترب وما أورته، أو والسكن والعالج والكسوة الغذاء: البفقة تشمل"78مادته يف اعبزااري األسرة قانوف: مثال      
". والعادة العرؼ

                                                           
 .6  ية الطالؽ ،سورة(  )

 .بعدها وما 130،ص1982 ، مصر هنضة مطبعة اؼبصرية، التشريعات ،مدونة البغاؿ حسن سيد، ( )
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: التالية اؼبساال حوؿ الشريعة فقماء اذباه مع صبيعاً  تتفق الشخصية األحواؿ قوانُت أف لبا يتضح وهكذا

. الصحيح البباء وببااه وتربيته الصغَت لبشأة ضرورية تعترب اليت العباصر كل على تشتمل أف جيب الصغَت نفقة أف ػ

 وبالتايل  القضاء لتقدير ؿبالً  تكوف إمنا ضمبما خيل ال وما العباصر هذه ضمن يد ل ما وبياف الصغَت نفقة عباصر ربديد إف ػ

. كذل  ليست وأ رى الصغَت نفقة عليما تشتمل أف البد عباصر هباؾ أف القاضي جيد فقد

. البفقة عن اؼبسؤوؿ يسار ودروة االوتماعية ومبزلته ، الصغَت حاوة أمهما من األمور بعض الصغَت نفقة تقدير يف يراعى أف ػ

: العربية القوانين في النفقة وجوب  روط -ج

 زبتلف مل  باؼببفق، يتعلق ما ومبما بالصغَت يتعلق ما مبما الشروط وهذه ، الشروط من ؾبموعة توفر الصغَت نفقة الستحقاؽ يشًتط

 وهي اإلسالمية الشريعة فقماء اشًتطما اليت الشروط ذات على أغلبما نصت حبيث لشروط  ؽبذه معاعبتما يف الشخصية األحواؿ قوانُت

:. كاآلتي

 مبه االنفاؽ يستطيع ماؿ له ليس فقَتاً  الولد هذا يكن مل ما ، أبيه على الولد نفقة تستحق ال ،له مال و فقيراًال  اوبن يكون أن   -

 الغَت إىل به حاوة وال ماله يف تكوف الغٍت نفقة ألف بداهةً  معلـو الشرط وهذا.ماله من تكوف نفقته فإف ماؿ له كاف إذا ذل  وخبالؼ

 له كاف إذا الصغَت ماؿ من ربقيقه ديكن األمر وهذا اؽبالؾ، من وحفظه عليه للمحافظة للصغَت ذبب إمنا البفقة وألف عليه يبفق لكي
. ماؿ

 يكوف أف ذل  إىل باإلضافة يشًتط وإمنا ؿبتاوا فقَتاً  االبن يكوف أف البفقة الستحقاؽ يكفي الالكسب، عن عاجزاًال  يكون أن   -

 على بقدرته ألنه وذل  ، للبفقة مستحقا يكوف ال فإنه الكسب على قادراً  ذل  مع أنه إال فقَتاً  االبن كاف فلو ، الكسب عن عاوزاً 

. (عليه غَته نفقة عن غٌت يف يكوف الكسب

 مل فإف أوال ماؿ ؽبم يكوف أف فأما صغار وهم غبياً  األب يكوف أف البفقة عليه ذبب فيمن ،يشًتطمعسر غير موسراًال  األب يكون أن -
. ( )"نفقتمم فعليه يكن

: العربية التشريعات في النفقة عليهم تجب من مراتب -د

 ال فقَتاً  األب كاف إذا اغبكم هو ما لكن أبيه، على فبفقته ماؿ له يكن مل فإف ماؿ له كاف إف الصغَت ماؿ يف ذبب البفقة أف
 إىل تبتقل أهنا أـ اغباالت هذه مثل يف تسقط البفقة أف هل ، الكسب عن عاوز أنه إال موووداً  كاف أو ، مووود غَت كاف أو له ماؿ

 غَته؟

                                                           
 .252ص ،2001 اعبامعية، الدار اإلسالمي، للفقه حسُت،اؼبد ل فراج أضبد. د،( )



 20-2014/11/22 طرابلس – الحماية الدولية للطفل: السادسأعمال المؤتمر الدولي 
 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 
 

22 

 

 نفقةالصغَت،وإمنا عليمم ذبب من مراتب بياف يف اإلسالمية الشريعة فقماء نظمه الذي االطار عن الشخصية األحواؿ قوانُت زبرج مل  

: القوانُت هذه ومن الصغَت نفقة عليمم ذبب من ؼبراتب بياهنا يف بيبما فيما العربية التشريعات ا تلفت

 المصري، القانون -

 وهذا أبيه على تكوف نفقته فإف ماؿ له يكن مل فإذا ماؿ له كاف إف ماله يف ذبب الصغَت نفقة أف اؼبصري قانوف دبووب األصل

 أو إعساره عبد أو األب ووود عدـ عبد الصغَت نفقة عليه ذبب من لبياف اؼبصري القانوف يتطرؽ ومل( .ثانيا/ مكرر/ 18) اؼبادة قررته ما
 حبسب كل الصغَت أقارب إىل اغباالت هذه مثل يف تبتقل البفقة أف على اؼبصرية ااكم يف ورى العمل أف إال الكسب على قدرته عدـ

 القريب هذا كاف إذا إال الصغَت دين ببفس يدين وأف. موسراً  يكوف وأف للصغَت ؿبرماً  القريب هذا يكوف أف بشرط الصغَت والد من مَتاثه

. ( .)الدين يف معمم ا تلفت ولو أوالدها نفقة عليما فتجب األـ هو

 األردني، القانون -

 نفقة أف األصل التالية، باألحكاـ الصغَت نفقة عليمم ذبب من بًتتيب يتعلق فيما األردين الشخصية األحواؿ قانوف واء

 تكوف فبفقته ماؿ للصغَت يكن مل إذا..".ماله يف إنساف كل نفقة" بقوؽبا( 167) اؼبادة قررته ما وهذا ماؿ له كاف إف ماله يف ذبب الصغَت

..". أحد فيما يشاركه ال أبيه على فبفقته ماؿ للصغَت يكن مل إذا" بقوؽبا( أ) فقرة( 168) اؼبادة قررته ما وهذا أبيه ماؿ يف واوبة

 هذه تكوف األب اعسر فإذا األب ماؿ يف واوبة األصل حيث من الطبيب وأورة الصغَت عالج نفقة القانوف هذا وعل ٍب

 عبد أو األب ووود عدـ عبد عليه ذبب من هبا يكلف معسراً  واألـ األب من كالً  كاف فإذا موسرة كانت إف األـ على واوبة البفقة

. كذل  السوري القانوف به أ ذ ما وهذا( ).اعساره

 المغربي، القانون

 نص هو: األوؿ نصُت يف الصغَت نفقة عليمم ذبب من بًتتيب اػباصة األحكاـ اؼبغربية الشخصية األحواؿ مدونة تباولت

 الفقرة هذه فاعتربت".الكسب عن والعاوزين الصغار أوالده على اإلنفاؽ األب على جيب" فيما واء واليت( 126) الفصل من( 1) الفقرة

 فيه نص والذي( 129) الفصل نص هو: الثاين والبص.الكسب عن عجزهم حاؿ يف األب ماؿ يف األصل حيث من واوبة األوالد نفقة

 األب عجز إذا" الفصل هذا يف واء حيث معسراً  األب وكاف موسرة كانت إذا الصغَت على باالنفاؽ اؼبكلفة هي األـ كوف على اؼبشرع

 واألـ األب إعسار عبد الصغَت نفقة إليه تبتقل من القانوف هذا يوضح ومل".البفقة عليما ووبت غبية األـ وكانت ولده على االنفاؽ عن

 .( ).ووودمها عدـ عبد أو

 

                                                           
 بعدها وما 135،ص1982 ، مصر هنضة مطبعة اؼبصرية، التشريعات ،مدونة البغاؿ حسن سيد،،( )

 .األردين الشخصية األحواؿ قانوف من 167 اؼبادة، ( )
 .اؼبغربية الشخصية األحواؿ مدونة من 126  اؼبادة، ( )
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 العراقي، القانون في

 مبه البفقة ربصيل ديكن ماؿ للصغَت يكن مل فإذا.عليه مبه االنفاؽ ديكن ماؿ له كاف إف ماله يف واوبة الصغَت نفقة تكوف

 أما الكسب، عن عاوزاً  أو فقَتاً  األب هذا يكوف ال أف بشرط الصغَت اببه على باالنفاؽ األب فيكلف والده، إىل تبتقل( البفقة أي) فإهنا

". أيسر إذا اعبد هو البفقة هذه عن اؼبسؤوؿ أف التمييز ؿبكمة اذبمت األب ووود عدـ حالة يف

. ( ) موسرة كانت إذا الصغَت ببفقة فتكلف األـ إىل تبتقل البفقة فإف اعساره أو اعبد ووود عدـ وعبد

 الجزائري، القانون

 نفقة ذبب األب عجز حالة ماؿ،ويف للطفل يكن مامل األب على الولد نفقة اعبزااريتجب األسرة قانوف من 75 للمادة طبقا

 عدـ عبد أو واالـ األب إعسار عبد الصغَت نفقة إليه تبتقل من يوضح مل اؼبشرع أف ذل ،غَت على قادرة كانت إذا األـ على األوالد

.  ووودمها

 :العربية القوانين في النفقة سقوط أسباب -ه

 اؼبصري اؼبشرع فرؽ اؼبادة هذه ويف(.ثانيا/مكرر/18) اؼبادة يف البفقة بانتماء اػباصة األحكاـ المصري الشخصية األحوال قانوف عاجل    

 أو الزواج من األولُت أقرب بلوغما حُت إىل تستمر أبيما على األنثى نفقة وعل حيث األنثى نفقة وانتماء الذكر نفقة انتماء بُت
 من عشرة اػبامسة يتم أف إىل أبيه على نفقته باستمرار إليما اؼبشار اؼبادة قضت فقد للذكر بالبسبة أما البفقة، من يكفي ما اكتساب

 عقلي أو بدين مرض بسبب الكسب عن عاوزاً  وكاف السن هذه الصغَت بلغ إذا أما.الكسب على قادراً  السن هذه يبلغ أف بشرط عمره

 .الكسب من ديبعه الذي السبب زواؿ حىت أبيه على مستمرة تبقى نفقته فإف العلم طلب بسبب أو

 تسقط حيث الولد عمر خيص فيما فقط ا تلفت ،فقد أحكاـ من الجزائري األسرة قانون من 75 المادة كذل  به واءت ما وهذا   

 تبقى نفقته فإف الدراسة بسبب أو عقلي أو بدين مرض بسبب الكسب عن عاوزاً  يكوف ال أف بشرط الرشد سن بلوغه عبد البفقة عليه

 .الكسب من ديبعه الذي السبب زواؿ حىت أبيه على مستمرة

 القانوف هذا اعترب حيث( 155) اؼبادة يف الصغَت نفقة بسقوط اػباصة األحكاـ السوري الشخصية األحوال قانون تباوؿ

 إىل أبيه على الذكر الولد نفقة باستمرار اؼبادة نفس من الثانية الفقرة يف وقضى الصغار أوالده على نفقته سقوط أسباب من األب اعسار

 لبلوغ معيباً  سباً  حيدد مل البص هذا أف. زواوما حُت إىل أبيما على نفقتما فتستمر األنثى أما أمثاله فيه يكتسب الذي السن بلوغه حُت

.  القضاء لتقدير مًتوؾ األمر هذا يكوف وبالتايل امثاله فيه يكتسب الذي السن الذكر

 القانوف هبا أ ذ اليت األحكاـ عن التونسي والقانوف اؼبغريب والقانوف األردين القانوف من كالً  هبا أ ذ اليت األحكاـ زبتلف وال

. ( ) البفقة بسقوط يتعلق فيما السوري

                                                           
 .120،ص2ط الشرعية بااكم اػباصة التشريعات ؾبموعة ، الظاهر ا عطا راتب،( )
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 يقـو من اىل والباسه تغذيتهِ  بأمور يقـو من اىل باالضافة الطفل حيتاج اذ بالطفل، لصيق حق كذل  وهو: الووية حق -6

 ومن وتبميتما، عليما للمحافظة امواله وادارة وتزوجيه وصيانته ورعايته تربيته على فيعمل باغبضانة ابتدأت اليت تربيته اسباـ على باالشراؼ

.  للخلل حياته ويعرض به، االضرار اىل يؤدي اغبق هذا من الطفل حرماف أف الواضح

: الووية تعريف -أ

 القوؿ تبفيذ" مبما عدة بتعريفات الوالية عرفت فقد االصطالح يف أما الباصر، هو والويل البصرة، دبعٌت تأٌب اللغة يف والوالية

". أىب أـ شاء الغَت على

 بأهنا كذل  الوالية وتعرؼ".عليه ورباً  غَته شؤوف يف التصرؼ حق صاحبما هبا ديل  شرعية سلطة" بأهنا أيضاً  تعرؼ كما

 القاصر مصاحل لرعاية شرعية سلطة" بأهنا أيضاً  وتعرؼ".واؼبالية الشخصية شؤونه تدبَت يف قاصر شخص على راشد كبَت شخص قياـ"

". رشيداً  بلوغه حىت والدته مبذ

 هبا ديل  شرعية سلطة" بأهنا  الله من الوالية نعرؼ أف ديكن واحد معٌت حوؿ صبيعما تدور التعريفات هذه بأف ويالحظ
". ببفسه شؤونه يف التصرؼ حيسن ال الذي الغَت شؤوف يف التصرؼ حق صاحبما

: العربية والتشريعات اإلسالمية الشريعة في الووية أنواع -ب

. اؼباؿ على والوالية ، البفس على الوالية اغبضانة، والية: ثالث والدته بعد الطفل على تثبت اليت الواليات فإف

 اإلسالمية، الشريعة في *

 مدة انتماء بعد تبدأ الوالية وهذه نفسه، على الوالية هي والدته بعد الصغَت على تثبت اليت الواليات أهم من :النفس على الووية -

 ورعايته حفظه على ويعمل باغبضانة ابتدأت اليت تربيته إسباـ على يعمل لكي البفس على الوالية حق له من إىل الصغَت فيضم ، اغبضانة

 .الوالية هذه مدة تبتمي حىت وصيانته

 ملقاة والتبعة اؼبسؤولية تكوف ال الدور هذا ويف للتمييز، فاقداً  الصغَت فيما يكوف الذي األوىل دبرحلتُت، الصغَت حياة وسبر

 على واافظة مواهبه وتبمية صحته، على واغبفاظ وهتذيبه الصغَت بًتبية الويل فيقـو اغباضبة فيما يشاركه وإمنا الويل عاتق على بكاملما

 مبامه على واالشراؼ والباسه اطعامه مسؤولية بتويل اغباضبة تقـو فيما الصحيحة، البشأة ليبشأ حضانته على واإلشراؼ وأ القه، ديبه

. واؼبودة والشفقة بالعطف وامداده األ رى وحاواته

 يصل حىت وتربيته وحفظه بالصغَت العباية بأمور الويل يستقل وفيه التمييز دور فمو الصغَت حياة أدوار من الثانية اؼبرحلة أما

. ببفسه والعباية الويل  دمة عن االستغباء من ديكبه الذي السن

                                                                                                                                                                                     
 .123السابق،ص اؼبروع ، الظاهر ا عطا راتب،( )
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 حىت تستمر عليه الوالية فإف مثالً  معتوهاً  أو ؾببوناً  كاف بأف الغَت عباية إىل حباوة يزاؿ ال وكاف السن هذه الصغَت بلغ وإذا

 نفسه على مأموناً  عاقالً  ببلوغه الوالية هذه وتبتمي أ رى، مرة تعود عليه الوالية فإف اودعته ون ٍب عاقالً  بلغ وإذا نفسه، على يؤمن

 التاديب والية فإف لألنثى بالبسبة أما.التزوج ووالية والصيانة اغبفظ ووالية والتثقيف التاديب والية بُت ذل  يف فرؽ وال للذكر بالبسبة

.  ( ) بالزواج تبتمي والصيانة اغبفظ ووالية والتثقيف

: المال على الووية -

 من البوع هذا اقرار على اإلسالمية الشريعة حرصت وقد اؼباؿ، على الوالية هي الصغَت على تثبت اليت األ رى الواليات من

 هذا يف  ربته وعدـ لقصوره عليما وحيافظ أمواله يدير أف دبفرده يستطيع ال ألنه الصغَت حقوؽ على اافظة على مبما حرصاً  الوالية

 الويل هو الغَت وهذا ببفسه، شؤونه تصريف من سبكبه اليت السن بلوغه غبُت أمواله على اافظة غَته يتوىل أف الواوب من كاف لذا اجملاؿ،

. اؼباؿ على

 والرهن والشراء كالبيع التصرفات بكافة هبا التصرؼ إمكاف حيث من عليمم تثبت من بأمواؿ يتعلق الوالية من البوع وهذا

. األ رى التصرفات من وغَتها واإلوارة

 بالربح األمة وؾبموع عليه اؼبوىل على يعود دبا وادراته فيه والتصرؼ واستثماره وتبميته اؼباؿ على اافظة" بأهنا تعرؼ و

". والفاادة

 يكوف: والثاين تصرؼ، له يبعقد فال تامة بصورة لألهلية فاقداً  التمييز عدًن الصغَت فيه يكوف األوؿ ، بدورين الصغَت حياة وسبر

 الويل ويستمر هبا، والعباية عليما واافظة الصغَت أمواؿ إدارة اؼباؿ ويل يتوىل الدورين كال ،ويف فاقدها ال األهلية ناقص فبيزاً  فيه الصغَت

 غَت الصغَت بلغ إذا ،أما أمواله يف التصرؼ يف يده أطالؽ ووب رشيداً  عاقالً  بلغ فإذا ، الصغَت بلوغ حُت إىل اؼبممة ؽبذه فبارسته يف

. يرشد حىت عليه اؼبالية الوالية استمرت مثالً  ؾببوناً  كاف بأف رشيد

 توفر استمرار وواوب والعباية الصغَت أمواؿ إدارة يباشر فيمن الشروط من ؾبموعة توافر ووب الوالية من البوع هذا وألمهية

 (. ) الوالية مدة طيلة الشروط هذه

: الوضعية القوانين في*

 ببوعيما الوالية القوانُت هذه تباولت وقد للصغَت، تثبت اليت اؼبممة اغبقوؽ من الوالية اؼبختلفة العربية الوضعية القوانُت اعتربت

 الوالية اعتربت اليت العراقية القوانُت القوانُت هذه ومن ، اغبق هذا تعاجل اليت هبما اػباصة األحكاـ ووضعت ػ اؼباؿ ووالية البفس والية ػ

                                                           
 .188،ص السابق اؼبصدر ، البغاؿ حسن سيد،( )
 .130 السابق،ص اؼبروع الشرعية بااكم اػباصة التشريعات ؾبموعة ، الظاهر ا عطا راتب،( )
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 بالبسبة كذل  التونسي،واألمر ،و اؼبغريب ، السوري األردين، ، اؼبصري وكذا ، عبما للصغَت غٌت ال اليت اؼبممة اغبقوؽ من ببوعيما

. 100حىت 81 اؼبادة من األسرة قانوف يف الوالية أحكاـ نظم حيث اعبزااري للقانوف

: العربية والتشريعات اإلسالمية الشريعة في الولي  روط -ج 

 على الوالية أمور يتوىل فيمن يشًتط لذا هبا، والعباية شؤونه وإدارة مصاغبه ضباية هو الصغَت على الوالية حق إقرار من اؽبدؼ كاف ؼبا

. الشروط من ؾبموعة فيه تتوفر أف الصغَت

 اإلسالمية، الشريعة في*

 .اآل ر بعضما يف وا تلفوا الشروط بعض على اتفقوا قد الفقماء أف

 مبما أياً  زبلف واعتربوا الويل يف توفرها واوب الشروط فمذه والقدرة الدين وارباد والعقل البلوغ، فمي عليما الفقماء اتفق اليت الشروط أما

. اؼبرتبة يف يليه من إىل وانتقاؽبا الويل عن الوالية سلب أسباب من سبباً 

:  شرطاف فمي الفقماء عليما ا تلف اليت الشروط أما

 فذهب بيبمم فيما اغببابلة فقماء فيه وا تلف الويل، يف توفره الشافعية فقماء فأووب الشرط هذا يف الفقماء ا تلف فقد العدالة شرط -

 أف واعتربوا العدالة اشًتاط عدـ إىل والزيدية واؼبالكية اغببفية فقماء وذهب ذل ، عدـ إىل اآل ر البعض وذهب اشًتاطه إىل بعضمم
.  الوالية من ديبع ال الفسق

 هذا رأيمم يف اعبممور و الف الوالية، مماـ تويل لألنثى جييزوا فلم الشرط هذا اشًتاط إىل الفقماء صبمور ذهب حيث الذكورة شرط -

.  األنثى والية أوازوا الذين اغببفية فقماء

: العربية التشريعات في *  

 اإلسالمية الشريعة من مشتقة أغلبما مادامت وإمنا مباشرة بصورة الصغَت على الويل يف توفرها الواوب للشروط العربية القوانُت تتعرض مل

. معارضتما ديكبما فال إذف الشخصية األحواؿ خيص فيما

: العربية والتشريعات اإلسالمية الشريعة في األولياء سلطات -د

 سلطات البفس على الويل مبحوا اإلسالمية الشريعة فقماء فإف اؼباؿ على الوالية موضوع عن خيتلف البفس على الوالية موضوع كاف ؼبا

. اؼباؿ على للويل مبحوها اليت تل  عن زبتلف وصالحيات

: اإلسالمية الشريعة في الولي سلطات*

 األ طار كل من وحفظه وصيانته وتأديبه وتعليمه  بًتبيته وذل  الصغَت نفس على باافظة تتمثل البفس على الويل مممة

.  حياته يف ؽبا يتعرض قد اليت
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 بأمواؿ التصرؼ يف اغبق ديبحونه الفقماء هؤالء أف قبد لذا الصغار أوالده على الشفقة وافر األب أف يف الفقماء بُت  الؼ ال

 لصحة يشًتط لذا وتبميته اؼباؿ هذا وغبفظ للبظر ثابتة الصغَت ولده ماؿ على األب والية كانت وؼبا التصرفات، أنواع بشىت القاصر

. الصغَت دباؿ التربع لألب جيوز ال ذل  على وبباء الصغَت مصلحة فيما يتحقق فبا تكوف أف األب تصرفات

 فيما يتحقق فبا التصرفات هذه تكوف أف الوصي تصرفات لصحة يشًتط الصغَت ماؿ يف األب تصرفات يف اغباؿ هو وكما

 التصرفات بكافة القياـ للوصي جيوز ال ذل  على وبباء اؼباؿ، هذا وغبفظ للبظر ثابتة الصغَت ماؿ على الوصي والية ألف الصغَت مصلحة

 فاحش، غنب فيما اليت البيوع وكذل  أشكاؽبا، بكافة كالتربعات الصغَت بأمواؿ ضرر فيما اليت

 :العربية التشريعات في األولياء سلطات*

 به والعباية الصغَت رعاية  الؽبا من يستطيعوف اليت والصالحيات السلطات من ؾبموعة لألولياء، الوضعية القوانُت تعطي
 ا لسلطات للويل العربية الشخصية األحواؿ قوانُت وأعطت. واليتمم دبقتضى عليمم ذبب اليت األمور بكل والقياـ أمواله على واافظة
. اؼباؿ أو البغس على الوالية األمرب تعلق سواء اإلسالمية الشريعة فقماء أقرها اليت

 وباغبجر الويل بعجز أيضا واعبسمية،كماتعتٍت العقلية قواه بكل متمتعا ويكوف الرشد سن الولد ببلوغ  ببوعيما الوالية وتعتٍت

. ( ) دبوته ،وأ َتا عبه الوالية بإسقاط عليه،

 

: الخاتمة

 لدراسات أساساً  تكوف أف تعاىل ا من نروو اليت اؼبقًتحات أهم وكذل  البحث،  الؿ من إليما توصلبا اليت البتااج أهم من

 : اجملتمع يف الطفل حيتلما اليت لألمهية مالامة قانونية ضباية إىل للوصوؿ وأوسع أمشل وفقمية قانونية

:  باآلٌب البحث  الؿ من إليما توصلبا اليت البتااج تتمثل :النتائج -أ

 األمثل البباء اجملتمعات هذه بباء يضمن ؽبا اؼبالامة القانونية اغبماية إسباغ فإف ٍب ومن اؼبشرؽ، وغدها اجملتمعات أساس الطفولة أف -

.  وازدهارها منوها يف ويساعد

  ثاره انعكست الذي األمر اؼبختلفة التشريعات قبل من العصور مر على االهتماـ وعدـ التجاهل من الكثَت عانوا االطفاؿ إف -

.  فيما يعيشوف اليت اجملتمعات يف الطفولة واقع على السلبية

 التشريعات ظل يف هبا ربظ مل وعباية أمهية الطفولة أولت قد واال اء والرضبة واؼبساواة العدؿ شريعة وهي اإلسالمية الشريعة إف -

  اؼبختلفة
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 نصوصما ضمبت حيث الطفل حقوؽ خبصوص اإلسالمية الشريعة هبا واءت اليت باؼببادئ تأثرت قد الشخصية األحواؿ قوانُت إف -

.  الصدد هذا يف الشريعة هبا واءت اليت واألحكاـ اؼببادئ من الكثَت

 للضياع يعرضه مبما أي من الطفل حرماف فإف وبالتايل اآل ر، البعض بعضما يكمل إمنا الطفل بشخص اللصيقة اغبقوؽ إف -

. واألذى

 (.فحسب للجزاار وومت:)اوقتراحات -ب

:  باآلٌب االعتبار بعُت تؤ ذ أف نروو اليت اؼبقًتحات تتمثل 

 توعية حبمالت واالطالع صراحة البدنية العقوبة فبارسة ديبع تشريع اعتماد الدولة وديكن. للتمذيب كوسيلة البدنية العقوبة إلغاء -

. كبديل سلمية هتذيب وساال حوؿ وكذل  العبف، أشكاؿ صبيع من اغبماية يف الطفل حق لتعزيز عامة

.  الغربية وأوروبا أفريقيا بُت للتجارة انتقالية ؿبطة إىل اعبزاار ربولت حبيث األطفاؿ، يف االذبار اربة عاول ؿبش  الالزمة التدابَت ازباذ -

.  اصة وبااية كتممة االذبار ويعرؼ أ رى استغاللية أو وبسية ألغراض هبم االذبار من األطفاؿ وضباية ؼببع وطٍت قانوف سن  -

. سبة 20 إىل 10 من تًتاوح بأحكاـ عمره من عشر الثالثة يف طفل على اغبكم زبفيض  -

 فيما السيما الطفل، حقوؽ واتفاقية والسياسية اؼبدنية للحقوؽ الدويل العمد مع لتتماشى الشخصية واألحواؿ األسرة قوانُت مراوعة  -

. األطفاؿ حبضانة اػباصة والقرارات والطالؽ الزواج وقواعد الويل بسلطة يتعلق

 اػباص القطاع يف والسيما لألطفاؿ، االقتصادي االستغالؿ ؼببع فعالة تدابَت بازباذ وهذا ومقبولة عادلة عمل وظروؼ العمل يف اغبق  -

 األطفاؿ عمالة حجم لقياس العمل على الرقابة  ليات وتعزيز الرظبي، غَت

 تراقب دولية هيبات توود واف ، بأحكامما الدوؿ التزاـ لضماف فعالة  لية الطفل حبقوؽ اؼبعبية الدولية االتفاقيات تتضمن أف ضرورة -

.       االتفاقيات تطبيق

                                          

 


