
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 
 

 والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ( اإلسالمية)حقوق اليتم وحمايتها في الشريعة 
 
 

 -: اإلسالميةأوالً : حقوق اليتيم في الشريعة 
 

ى )اليتيم ( من فقد أباه ولم يبلغ مبلغ الرجال، وعرف قانون الضمان االجتماعي القطري )اليتيم( بأنه )كل منن ونوف
والده، أو كان والده مجهوالً ممن ال وزيد سنهه علنى امانينش ععنر عامناً، اال انا كنان م نتمراً فني التيلنيم، ولني  لنه 

 (  -1-وصدر، مصدر دخل كاف للييش ) مادة عائل 
وقد بلغ الصبي لم يكنن يتيمناً، وقند قنال الرسنول ) نلى   علينه وسنلم( )ال ينتم بيند ال لنم( وقولنه  األبمات  وانا

 ويالى )انا بلغوا الهكاح( أراد به البلوغ وقوله ويالى )آمهتم مههم رشداً( 
أهنًً لللنزاإ التنزاإ مفتلن  فني وقنديرها عهند اللقهناى القندامى وأمنا  اإلن نانومن البلوغ العرعي التي يكنون فيهنا 

نلك فهو في حكم من واليش له ( عاماً، وأما قبل 18التعرييات ال ديثش فقد حددت األهليش القانونيش بإكمال القا ر )
 على نل ه وعلى وصرفاوه نات الم ئوليش من غير موافقش وليه.

 
 اليتيم في الشرائع السماوية : 

 
بنناليتيم وب  ننن رعايتننه والم افهننش عليننه وعلننى حقوقننه ورغبننا فنني احا تننه بالرعايننش  ال ننماويشاهتمننا العننرائ  

 والرحمش. الهل يش واالجتماعيش والتلط  به واشياره بالمودة
وفي القران الكريم أنه أخذ الميثاق على بهي اسرائيل في قوله ويالى )وان أخذنا ميثناق بهني اسنرائيل ال ويبندون اال 

   وبالوالدين اح اناً وني القربى، واليتامى، والم اكين، وقولوا للهاس ح ها..( 
 اإلح ان باليتيم( ووضح اآليش أنه من جمله بهود الميثاق )

اليتنيم فني القنران –عز الدين ب ر اليلوإ فني كتابنش  األستانق العرائ  ال ماويش في االهتماإ باليتيم كما يقول ومهطل
 . -وال هش
فتيوضنهم بأيند أخنر   الكليلنشهؤالى الهاس األبرياى الذين شاىت ال كمش اإللهيش أن يفتط  المنوت، اليند   -----) 

جيلا الرحمش واليهايش من جملش القواعد التي يتركنز عليهنا دينن   ، فوالم بشم  هش و و هم بكل ميهى الرعايش 
 القويم( 

 
 

 : اإلسالميةاليتيم في الشريعة 
 

حر ا على حمايش حقوقه بل ال أجد كتاباً سماوياً أهتم  واألكثرهي األكثر رعايش وعهايش باليتيم  اإلسًميشالعرييش 
 ائه كالقران الكريم .باليتيم وحذر حق الم اس ب قوقه وووعد على ايذ

المجتم  الجاهلي كان مجتمياً ظالمناً يهضنم فينه حقنوق الضنيلاى واله ناى واليجنزة القا نرين  أنوال بب في نلك 
ب ننبب  بييننش المجتمنن  القائمننش علننى الغننزو والهصننب والغصننب، فقنند كننان الضننيي  غرضننه للينندوان واغتصنناب 

 ال قوق فكي  باليتيم الذي ال حامي له؟
الجاهلي مجتمياً قاسياً، مأسناوياً، ال يينرف غينر لغنش القنوة واالسنتيًى وال نروب الم نتمرة، يمنوت  كان المجتم 
 النىيتنامى يهضنم أمنوالهم  أ نب وافيطم  اليم الذي أ بح )و نياً( فني أحنوال أبهناى أخينه وقند  األسرةفيها عائل 

أموالنه،  النىهندف مصنادروها وضنمها بأمواله فيهضم حقوقهم ويهلمهم وقد يتنزو  أمهنم  ميناً فني ولنك األحنوال 
يهلمنون اليتنامى وأكنل  اآلنهؤالى األولينات  الىوفي ظل هذا الوض  الهالم نتلهم الت ذير القرآني العديد الموجي 

أموالهم، ويذكر البناحثون أن القنران الكنريم نكنر اليتنيم فني اًانش وععنرين آينش كريمنش، ننذكر مههنا اآلينش الكريمنش 
 ات الهالمش وجاه اليتيم في قوله ويالى )وآووا اليتنامى أمنوالهم وال وتبندلوا الفبينل بالطينب، والالميبرة عن ال لوكي

 أموالكم انه كان حوباً كبيراً(  الىوأكلوا أموالهم 
وقال ويالى ) ان الذين ينأكلون أمنوال اليتنامى ظلمناً، انمنا ينأكلون فني بطنونهم نناراً وسيصنلون سنييراً( وفني قولنه 

لتونك في اله اى قل   يلتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى اله اى الًوني ال وؤونوهن منا ويالى ) وي ت
 كتب لهن وورغبون أن وهك وهن( 



قالا عائعش : هي اليتيمش وكون عهد الرجل ليلها شريكه في ماله وهو أولى بها فيرغب أن يهك ها، فييضلها مالهنا 
 يعركه أحد في مالها.وال يهك ها غيره، كراهيش أن 

 
 حقوق اليتيم في الشريعة :

 
على الوالندين وجناه  اإلسًإوهي ولك ال قوق التي قررها  -عامش–حقوق اليتيم في العرييش جزى من حقوق الطلل 

سنن البلنوغ  النىأوالدهما من قبل أن يولدوا وحين استقرارهم في بطون أمهاوهم أجهش وبيد أن يولدوا حتى يصنلوا 
 دراستهم وال صول على مصدر رزقهم وأهم هذه ال قوق :  انتهاىي تقلوا ب ياوهم بيد أن والى 
 

ويعمل حكماً ي تا  اليه الولند فني بداينش حياونه منن رضناي ووغذينه وعهاينش وومنري   : الحضانةحق  -1
ومياونش في المأكل والمعرب والملنب  والجواننب الهل نيش المتيلقنش بال هنان والرحمنش والندفى األسنري 

 كماً ي تا  اليه الطلل مما يجيله آمهاً بالطمأنيهش والراحش الهل يش .وح
وهني أحنق الهناس بهنا وأقندرهم عليهنا وفني ال نديل المتلنق  األإوال ضانش حق للصنغير، وواجبنش علنى 
 رسول   ؟ قال: أمك )اًث مرات ( ام قال : أبوك عليه: من أحق الهاس ب  ن   ابتي يا

سن الفام ش ععرة وقال اللقهاى أن  الىال ديثش بامتداد حضانش األإ ألوالدها  ومن هها نصا التعرييات
 أن وتزو   الىالبها وبقى في حضانش أمها 
كمنا ال يصننح التفلني عنن هنذا الواجنب الطبييني ب جننش  األإ( مقناإ ال ضنانشكمنا ال يمكنن أن وقنوإ )دور 

براونب كامنل منن  األقنللمندة حنولين علنى الياملنش  األإاليمل الوظيلي والواجب على التعنرييات ولرينغ 
 أجل الرضاعش وال ضانش.

 
ان أعهم مهمش لألسرة الميا رة هي التربيش بهدف وكوين شفصيش الطلل وكويهناً سنوياً  حق التربية : -2

 متزناً متكامًً ووقوإ التربيش ال ليمش على اليها ر اآلويش 
من  عمنره  المتهاسنبش اإلسنًإداى بين  أركنان وويوينده أ اإلسنًإوقنيم  آدابويليم ووندريب الطلنل علنى  - أ

 وغرس اليقيدة والم بش واآلداب في نل ه 
 أن يكون الوالدان هما القدوة الطيبش ألوالدهما  - ب
 أن وكون التربيش على أساس التعاور بين الوالدين  - 
، ومنن األبهناىاملش بنين وتجهب التربيش الم انير الثًاش : التدليل الملر ، الق وة والضي ، التلرقش في المي -ى

 .األبهاىيجوز التمييز في المياملش بين  كما ال وأخته األخهها ال يجوز بين 
المهاسنبين لكنل  واإلرشنادالينا لي للطلنل بإحا تنه بجنو منن ال هنان والرحمنش واليطن  والتوجينه  اإلشباي -ه

 مرحلش عمريش 
 يجهب الوالدان أوالدهما اآلاار ال لبيش لفًفاوهما  -و
 
 ليها أن نتذكر دائماً ان ان رافات الكبار مرجيها نمط التربيش في المرحلش المبكرة لل لال.ع
 

والمقصنود بنه منا يعنمل الطيناإ والك نوة وال نكن والتيلنيم والينً  والنزوا  وهنو حنق  : النفقةةحق  -3
حند الك نب  األوالدبلنوغ  النىاستمرار الهلقش  الى، وقد نهب اللقهاى األبوروب على ابوت اله ب، على 

كنن اناانا ، ولكنن انا كاننا التلرقنش  انايتنزوجن  انكانوا نكورا ولم يكونوا عاجزين عن الك ب والنى  انا
لهننا مننا يبررهننا فنني المجتميننات القديمننش فإنهننا وهتلنني فنني المجتميننات الميا ننرة نهننراً ألن المننرأة اليننوإ 

مننا بينند سننن التفننر   الننى األنثننى وعننارك فنني جمينن  مجنناالت التهميننش لننذلك نننر  أن و ننتمر الهلقننه للننذكر
 وال صول على المؤهل المهاسب لليمل واالعتماد على الهل .

 
 
 
 
 
 
 من حق االوالد أن يرثوا آباءهم  حق اإلرث : -4

 حقوق اليتيم األولى بالرعاية : 



 
و هنى  اإلسنًإفني العنرييش فنإن حقنوق اليتنيم فني  -عامنش–كانا حقوق اليتنيم جنزىاً منن حقنوق الطلنل  وانا
 في القرآن الكريم وفي مههور العرييش، وهذا مل وظ في  األولىالرعايش ب

 لليتيم :  اإلكرام: حق  األول
 

ان اليتيم في وض  نل ي يعير فيه بأنه م روإ من رعايش أبيه وأنه يلتقند الندعم وال نهد وال نامي ولنذلك فهنو 
مكنرإ ومينزز لذاونه ولكوننه ان ناناً  منن يعنيره بأننه النىشديد ال  اسيش وجاه اليوامنل الم يطنش وهنو ب اجنش 

واإلح ان بل من مهطلق الم بش والكرامش ومن هها جاى األمنر  هعلقالي ت ق الكرامش واالحتراإ ألمن مهطلق 
وجنوب الرعاينش الهل نيش لليتنيم حتنى ال يعنير بنأن التينا    النىااللهي )فأما اليتيم فً وقهر( وفي هذا اشارة 

، يجب عليهنا عهندما العلقششرعاً وقانوناً مجرد ولضل واح ان دافيه  المقررةقه ميه أو اعطاىه شيئاً من حقو
وياملهنا ول نيراً سنلبياً يعنير فينه اليتنيم باالهاننش واإلنالل، نتيامل من  اليتنيم أن نكنون علنى حنذر فني أن يل نر 

 مند عبند ال ميند وكرمنون اليتنيم ( يقنول هعناإ م ولذلك جاى الهص القرآني في آيش أخر   ري اً ) كً بل ال
في مقاله بيهوان )فأما اليتيم فً وقهر( ) ان دعوة القرآن إلكراإ اليتيم م  أول آينش نزلنا بكلمنش، لمنن األهمينش 
في وكوين اليتيم وكويهاً نل ياً سليماً، ولو أميها الههر في اآلينش الستفلصنها أن اإلكنراإ هنو المهلنش التني و يني 

وحلن  المنال منن أن يهنتقص مههنا أو ي ملهنا علنى غينر  واإل يناإالندعم  باقي القواعد مثنل عندإ القهنر وعندإ
م ملها، وحق الكرامش يأوي بيد حق ال ياة في األهميش( المقصود باإلكراإ هها )اإلكراإ الميهوي( يقول ويالى 
ه )ولقد كرمها بهي آدإ( فاإلن ان مفلوق مكرإ، وهو حق لكل ان ان بغ  الههر عنن ديهنه أو جه نه أو مكانتن

 واإلكراإ يعمل القول وال لوك والرعايش .
اليمل على أن يجهب اليتنيم  -عامش–ان من أهم الواجبات على األسر وعلى مؤس ات الرعايش وعلى المجتم  

العيور بالدونيش أو الهقص أو ال رمان أو اإلح اس باإلهانش واإلنالل فتلك المعاعر واألحاسني  ول ند البهينش 
 زاليش .سلوكيات مه رفش اما عدوانيش أو اني الىوقد ودفيه  الهل يشباعثش لألمراض الهل يش لليتيم ووكون 

 
 الثاني : تعظيم ثواب كفالة اليتيم : 

 
 قال الرسول عليه الصًة ال ًإ )أنا وكافل اليتيم كهاوين في الجهش وأشار بأ بييه ال بابش والوسطى( 

أي أ ينم  -رحمنه   وينالى–يتيمناً نا مقربنه( قنال : ابنن كثينر القربات، كلالش اليتيم، قال ويالى ) أعهمان من 
فنني هننذا اليننوإ يتيمنناً نا قرابننش مهننه والكلالننش ويهنني اليهايننش والرعايننش والم ننئوليش وح ننن التوجيننه والتربيننش كمننا 

افهنش اليتنيم رعاينش حقوقنه )المالينش( والم  النىباله نبش  -----يراعي الوالد أبهاىه وأيضناً وهنذا هنو المهنم ههنا 
 عليها وح ن استثمارها ووهميتها 

 
 الثالث : حسن إدارة إستثمار أموال اليتيم :

 
قد يملنك اليتنيم أمنواالً وبمنا أننه قا نر غينر قنادر علنى ادارة أموالنه بهل نه اال بموافقنش ومراقبنش النولي فلنذلك 

 ناً قرآنينش ونبوينش ونجند فني هنذا الصندد نصو األمنوالوالتعرييات الولي ب  نن ادارة هنذه  العرييشألزما 
 عديدة .

 
 وال وقربوا مال اليتيم اال بالتي أهي أح ن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالكيل ( ) 

)وابتلوا اليتامى حتى انا بلغوا الهكاح فإن آن تم مههم رشداً فادفيوا النيهم أمنوالهم وال وأكلوهنا اسنرافاً وبنداراً، 
 فليأكل بالميروف(  أن يكبروا ومن كان غهياً فليتيل  ومن كان فقيراً 

وهذا يتطلب منن النولي، حصنر أمنوال اليتنيم واإلشنراف علنى األوليناى واألو نيات منن قبنل مجلن  لرعاينش 
ألن وصننرف الننولي انا لننم وكننن خاضننيش للرقابننش والم اسننبش سننوف لننن و قننق أهنندافها المطلوبننش  –القا ننرين 

 شرعاً وقانوناً .
 ثانياً: حقوق األيتام في المواثيق الدولية

  
كما أسللها ف قوق األيتاإ جزى من حقوق األ لال بصلش عامش ولقد فيما الموااينق الدولينش ب قنوق األ لنال وأبنرز 

 هذه المواايق وأشملها االولاقيش الدوليش ل قوق الطلل.
 

 مقدمة:



أمنًً فني  لك االهتماإ المتزايند بتنوفير جمين   نور الرعاينش لأل لنال1يييش اليالم عصر حقوق الطلل متمثًً في 
م ننتقبل أفضننل وعننالم أسننيد، ووننأوي أهميننش مرحلننش الطلولننش فنني كونهننا أهننم مراحننل نمننو اللننرد ووكننوين شفصننيته 
وا ًق مواهبه وقدراوه سواى من حيل قدروه على االستقرار الهل ي والتوافق االجتماعي في وكوين أسرة سنليمش 

 أو من حيل قدروه على الم اهمش اإليجابيش في بهاى و هه.
 وبقدر نجاحها في ووفير الرعايش المتكاملش أل لالها يكون نجاحها في ضمان جيل قوي مهتج ومبدي.

ولقنند كانننا األديننان ال ننماويش وبفا ننش اإلسننًإ سننباقش الننى اقننرار حقننوق األ لننال ، ووميننزت العننيريش اإلسننًميش 
االهتمناإ ب قنوق الطلنل منن قبنل أن وبفا ش اإلسًإ سباقش الى اقرار حقوق الطلل، ووميزت العرييش اإلسًميش ب

يولد وقبل أن يكون جهيهاً في بطن امش عهدما أرشد الزوجين على اح ان االختيار ، كما وميزت بلكرة وجوبيه هذه 
 ال قوق على الوالدين ام المجتم  ام الدولش .

 
 اتفاقية حقوق الطفل .

اولاقينش حقنوق الطلنل . وسنبقا هنذه االولاقينش ،  اعتمندت الجميينش اليامنش االمنم المت ندة باألجمناي  30/11/89في 
، كمنا وردت هنذه  20/11/1959، واعنًن حقنوق الطلنل 1922مواايق دوليش مهها: اعًن جهين  ل قنوق الطلنل 
، وفي اليهد الدولي الفاص بنال قوق االقتصناديش واالجتماعينش 1948ال قوق في اإلعًن اليالمي ل قوق اإلن ان 

 إ .16/12/1966( 10والثقافيش ) المادة 
 ولكن هذه االولاقيش وتميز بميزوين أساسيتين: 

األولى: شمولها لجمي  حقوق الطلل الماديش واألدبيش. سواى من حيل حمايتها، أو ووفير الفدمات الًزمش من أجنل 
ال ليمش واالمهش نمو الطلل   ياً واقافياً وروحياً أو من حيل ومكيهه من المعاركش بآرائش أو من حيل ووفير البيئش 

 التي وتيح له وهميش قدراوه اليقليش واألخًقيش واروحيش.
كما وميزت االولاقيش في وأكيد ضرورة مراعاة مصالح الطلل اللضلى في كل اإلجنراىات المتيلقنش بالطلنل )المنواد 

3،9،18.) 
 

 شمولية التفافية وتكاملها:
ان وقننول ) أن الطلننل كنني وترعننري شفصننيته ورعرعنناً كننامًً  وتهنناول االولاقيننش فنني ديباجتهننا ، فقننرة بالغننش األهميننش

ومتهاسقاً يهبغي أن يهعأ في بيئش عائليش فني جنو منن ال نيادة والم بنش والتلناهم ، وان ونر  أننش يهبغنى اعنداد الطلنل 
خصو ناً اعدادا كامًً لي يا حياة فرويش في المجتم  ووربيش بروح المثل اليلينا الميلهنش فني ميثناق األمنم المت ندة و

 بروح ال لم واكًمش والت امح وال ريش والم اداة واإلخاى.
ووتهاول االولاقيش كافش الم ائل المتيلقش بالطلل من ناحيش حق الطلل في ال يناة اإلسنم والجه نيش والهوينش وحقنه فني 

االجتماعينش بنأن وحيش في الرعايش الص يش مهنذ والدونه وقبلهنا ، ووغذيتنه وحقنه فني الرعاينش   ويش الرأي والتيبير،
( وحقه في ال ماينش منن كافنش 20وكون له أسرة وحقش في ال ضانش أو الكلالش الواردة في العريش أو المتبهي )المادة 

أشكال اليه  أو اإلساىة أو اإلهمال وان الوالدين ينت مًن م نؤليش معنركش عنن التربينش، وحنق الطلنل فني التيلنيم 
اماً مجاناً وان يكون ويليم الطلل موجهاً لقيمش العفصيش واحتراإ حقوق اإلن نان وجيل التيليم االبتدائي الزامياً ومت

وقيمننش احتننراإ نو  الطلننل وحقوقننه وحمايننش مننن االسننتغًل االقتصننادي واالسننتغًل الجه نني ووكمننل الدولننش عنندإ 
م الم اعدة ويرض الطلل للتيذيب وهتك مواد خا ش بذوي االحتياجات الفا ش وحقهم في الرعايش الفا ش ووقدي

( وحق الطلل في الضمان االجتماعي والتأمين االجماعى . وحق الطلل فني م نتواه مييعني مًئنم 23لهم ) المادة 
الهموة البدني واليقلي والروحي والميهوي االجتمناعي. ويت منل الوالندين الم نئوليش األساسنيش عنن قيناإ فني حندود 

ياوهما الماليش بتأمين ظروف المييعش لًزمش لهمو الطلل ووتفذ الدول وفقناً لهروفهنا وفنى حندود امكاناوهنا منا امكان
مننن شننأن م نناعدة الوالنندين ووقننديم عننن الضننرورة الم نناعدة الماديننش وبننرامج النندعم ونجاحننه فيمننا يتيلننق بالتغذيننش 

 واإلسكان.
 الطلل من الوالدين الم ئوليش مالياً من الطلل. ووتفذ الدول التدابير المهاسبش لكلالش و صيل نلقش

 
: وضيا االولاقيش والول مرة آليش لمراقبش وطبيق أحكامها على الم تو  الدولي ، عن  ريق ا نعناى لجهنش الثانية

( خبراى وقوإ بمراقبنش م نتويات التطبينق، ووقنيم حنواراً متصنًً بهندف ويزينز 10ميهيش ب قوق الطلل مكونش من )
لل وزيادة وعى الهاس ب مايتها كما وقوإ بر د التقدإ الذي و ققنش الندول الملتزمنش بتقنديم وقاريرهنا النى حقوق الط

سنهوات ، وفني ضنوى هنذه التقنارير وقنوإ اللجهنش  5اللجهش خًل سهتين من بدى نلنان االولاقينش انم بصنلش دورينش كنل 
 بتقديم وو ياوها الى ال كومات والى الجمييش اليامش.

 
 المصادقة:التوقيع و



سننتون دولننش ، وهننو رقننم قياسنني ،  90/ 1/ 26حهيننا االولاقيننات بإجمنناي دولنني، ان وقنن  عليهننا فنني أول يننوإ فنني 
 وما مصادقش ميهم الدول عليها. 1999وفى الذكر  الياشرة  30/11/90ودخلا حيز التهليذ في 

 
 
 
 
 
 

حق االختيار ، وو لبهم حنق وربينش أوالدهنم مه  و لط الدولش على ميتقدات األ لال في غيبش األسرة ب يل و لبهم 
 وفق ميتقداوهم.

 
 (: 20،21ثانياً : ) المادتان 

 
وت دث المادوان عن ضمان الدولش للرعايش البديلش الطلل الم روإ من بيئش اليائليش، وهذه الرعايش البدليش وتمثنل فني 

 جملش أمور مهها :
ي، أو التبهي أو عهد الضرورة افقامش في مؤس ات مهاسنبش لرعاينش ال ضانش أو الكلالش الواردة في القانون اإلسًم 

األ لال، ب يل وفير الدول المفتللش ح ب أنهمتها القانونيش المفتللش في نصوص المادوين ما يلزإ الندول اليربينش 
ي االولاقينات واإلسًميش األخذ بههاإ التبهى الم رإ شرعاً وال حتى االعتراف به. وهذه  يغش ووفيقش ال بند مههنا فن

الدوليش ، حيل أن نهاإ المتبهى ميترف به من قبل الدول غير اإلسًميش ، مقابل نهاإ الكلالش في الدول اإلسًميش، 
ولي  من حق اآلخرين أن ييترضنوا عليهنا فيمنا هنو منن اوابنا ديههنا، واحتنراإ الفصو نيات الثقافينش بنين األمنم 

فننإنن ال يلننزإ مننن التوقينن  أو المصننادقش ورفنن  الننت ل  الينناإ أو  والعننيوب وال ضننارات أمننر غيننر قابننل للهقاشننش،
الفاص أي اقرار بههاإ التبهي الن المر جواري أو اختياري، ونصنوص التبهني وضنوابطه انمنا ولنزإ الندول التني 

 وأخذ بها الههاإ فقط.
ييش الغراى، بل أن شنرييتها وهكذا انتهى الى القول بأنش ال يوجد أي وجه للتيارض بين مواد االولاقيش ومبادئ العر

الفالدة بروحها ال اميش وأهدافها اإلن انيش ومقا دها اليلينا وينزز ووجهنات وأهنداف االولاقينش فني ونوافير الرعاينش 
 الفا ش والم اعدة الًزمش للطلل، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إ علنى المثنل اليلينا منن وفى حل  حقوقه وحمايته وفي وهميش شفصيته ووطوير  اقاوه وفي اعداده على وربينش وقنو
الت نامح وال ريننش والم ناواة واإلخنناى والكرامننش وال نًإ حتننى ييننيش أ لالهنا حينناة عائليننش و نودها أجننواى ال ننيادة 
والمودة والتكافل بل ان شرييتها الغراى سبقا االولاقيش في وقرير هنذه ال قنوق وسنبقا فني النزاإ الوالندين والدولنش 

يتها كانا أكثر شنموالً حنين قنررت حقوقناً لأل لنال منن قبنل أن يولندوا عهند وكنوين ووافيرها وحمايتها، بل ان شري
األسرة ابتداى وفى المرحلش الجهيهيش بيد نلك ، انتهنى النى هنذه الهتيجنش وأننا دارس لمبنادئ العنرييش ودارس لمنواد 

وهذا يزيد من م ئوليش اللجنان  االولاقيش ، ولذلك أدعو الدول التي و لها و لهاً عاماً أو م دوداً الى رف  الت ل ،
والجمييات الميهيش ب قوق الطلل ن و زيادة وعي الهاس ووثقنيلهم ووبديند مفناوفهم وجناة االولاقينش وبفا نش المنواد 
م ل الت ل ، ومن شأن هذا الوعي واح ان اللهم ورسيخ قهاعش مجتمييش واسنيش بأهمينش االولاقينش واهمينش االلتنزاإ 



أل لالها ونريد لهنم أن ي ينوا حيناة  يبنش ليكوننوا مهتجنين ومبندعين فني خدمنش دينههم وو نههم بها ، انها نريد الفير 
 ،متوا لين م  غيرهم.

مهلت ين على عصرهم وميارفه وعلومه واكتعافاوه، وان اخطر ما يمكن أن يصاب بنه االولاقينش هنو و يي نها منن 
أيدلوجيش ، فال ذر كل من الت نيي  فني أمنور فبل أحزاى وجماعش ودول بهدف و قيق مصالح حزبيش أو سياسش أو 

 وتيلق بمصالح أ لالها ، جيل الم تقبل المأمول ، الجيل الذي نتمهى ون يى ليكون أفضل.
 

 
 كما وقيا جمي  الدول اليربيش ام  ادقا عليها _ عدا الصومال _ وكانا مصر

 .1995/  7/  12و ادفا في  92/  10/  28 أما قطر فقد وافقا في 97، واإلمارات أخرها عاإ 1990دولش عربيش  أول
 الت لهات والمفاوف:

أبدت ميهم الدول اليربيش و لهات أو اعًنات أو بيانات ول يريش عهد التوقي  والمصادقش، ووهوعا هذه الت لهات في 
ً ال يوديش وقط وجيبووي،  ً عاما وكانا قطر ) و لهات عامش أو م ددة أو جميا بيههما، ومن الدول التي أبدت و لها

 الموفقش م  الت ل  بعكل عاإ ازاى أي نصوص وتيارض م  األحكاإ العرييش اإلسًميش (.
(  21و  10( المتيلقش ب رة الدين، والمادوين ) 14التي عدلا الى )( 7م ددة فقد انصبا على المادة )أما الت لهات ال

 بالتبهي. نوالمتيلقتي
، ام في اجتماعات 1988ة األوليش لمعروي االولاقيش في مؤومر اإلسكهدريش نوفمبر وبالرغم من الجهود المبذولش في القراى
هائيش في من قبل الوفود اليربيش واإلسًميش إلعادة الصياغش اله 1988/  11/  29جهي  التي حضرها اإلماإ األكبر في 

ًميش حيل قاما بإدخال التيديًت الههائيش ( دولش اس50القراىة الثانيش وبفا ش جهود الوفدين المصري والمغربي نيابش عن )
على المواد م ل الت ل ، بهدف مواىمتها م  أحكاإ العرييش، اال ان و لهات الدول اليربيش استمرت رغم كل ولك الم اعي 

 التي أخذت بيين االعتبار المفاوف اليربيش واإلسًميش أاهاى مهاقعش الم ودة الههائيش عبر ايجاد  يغش ووفيقه.
ه الملارقش دعا المراقبين الى االستغراب العديد الذي لم يجدوا له ول يراً اال المبالغش في ال ذر ووغليب جانب االحتيا ، هذ

وهما أمران مهتقدان على الم تو  الدولي وبفا ش أن أساسهما ووهمات ومفاوف ال سهد لهما، وهو عمل ال يفدإ اإلسًإ 
ً  بأي حال بل يترك انطباعا سلبياً عهد  اآلخرين من غير الم لمين بأن العرييش ومثل عقبش أو قيداً ميوقا

أماإ الكثير من االولاقيات الدوليش التي وهدف الى حمايش حقوق اإلن ان، وبالفصوص اللئش األضي ، ويضيها ن ن 
ه وبش الى العرييش الم لمين في وض  حر  أما اليالم، م  ان ديهها يقوإ على رف  ال ر ، بل ان كثره هذه الت لهات الم

والتي ال وقوإ على أساس   يح، وتهاق  م  ما هو مقرر من  ًحيش شرييتها لكل زمان ومكان ومجتم ، وقدرة مبادئه 
 على الوفاى باحتياجات البعر واستييابها للمتغيرات الدوليش والمجتمييش المتجددة.

اد _فهل_ حقاً _وعكل هذه المواد مفاللش لمبادئ العرييش؟. ( مو3ان ابرز الت لهات المه وبش الى العرييش انما ورد على )
 له تيرضها ونر  موقلها:

( ] و ترإ الدول األ راف حق الطلل في حريش اللكر والوجدان والدين [ ههاك فهم 1( اللقرة )14: المادة )أوالً 
ات الوالدين والمجتم ... شائ  بأن هذه اللقرة ويطي للطلل حق اعتهاق الدين الذي يريده بغ  الههر عن ميتقد

ولكن لهههر في ول ير هذه اللقرة كما ورد في الدراسش الت ليليش لمواد االولاقيش الصادرة من األمانش اليامش لجاميش 
 الدول اليربيش ان يقول:

) التهصيص على ضرورة احتراإ الدول األ راف حق الطلل في حريش اللكر والوجدان والدين، الغرض مهه 
لل من )  رف الدولش ( ألي شكل من أشكال القم  أو التيبئش األيدلوجيش اللكريش، والطلل كأي كائن وجهيب الط

ً لوجدانه ووهميش ألحاسي ه ومعاعره، فان هذا االحتيا   بعري آخر ان ي تا  الى ميانقش البيد الروحي، ويميقا
ال عبر استيمال أساليب الضغط أو اإلكراه يهبغي أن يتو ل اليش الطلل بقهاعات عبر األساليب التربويش ال ليمش 

أو القم ، وال يوجد في اعتقادنا في األنهمش القانونيش ال ائدة في البلدان اليربيش ما يليد اجازوها لمثل هذا األسلوب 
.) 

مه  اإلكراه فهل في هذا التل ير ما يتيارض م  ميطيات الدين، ألي  مضمون هذا المادة هو ما يتلق وماماً م  اآليات التي و
_ بل حتى الرسول ) لى   عليه وسلم( ال يكره أحداً على الدين )) أفأنا 256في الدين )) ال اكراه في الدين (( _البقرة 
 _.99وكره الهاس حتى يكونوا مؤمهين (( _يون  

والهازيش واللاشيش من الت لط عن الهص هها قصد به أساساً مه  الدولش القمييش والت لطيش والعموليش كما في الههم العيوعيش 
على األ لال لتغيير ميتقداوهم وأفكارهم عبر عمليات غ يل المخ التي ومارس في مي كرات التهعئش والتي كان ض اياها 

 أ لال الم لمين في الدرجش األولى.
قافتهما ولكن عبر الوسائل بل أن هذا الهص ال يمه  الوالدين أو األو ياى القانونيين حق ووجيه أ لالهم ح ب ميتقداوهم وا

التربويش والتهعئش الطبيييش ال ليمش ووفق األ ول والقيم الثقافيش والقواعد االجتماعيش ال ائدة، وانطًقاً من هذا الميهى نجد 
( من نل  المادة وقول ) و ترإ الدول األ راف حقوق وواجبات الوالدين...في ووجيه الطلل في ممارسش حقه 2اللقرة )
وه جم م  قدرات الطلل المتطورة ( فإنن حق الطلل في حريش اللكر والوجدان والدين هو حق يمارس بتوجيه من بطرقه 

 الوالدين ووفق قدرات الطلل المتطورة ووفق الم يط الفارجي الذي يييش فيه الطلل أي الم يطين اليائلي واالجتماعي.
_ 7ن جاهداك لتعرك بي ما لي  به علم فً وطيهما (( _اليهكبوت يقول   ويالى )) وو يها اإلن ان بوالديه ح هاً، وا

فاليه  ممهوي ولكن التوجيه والتربيش من حق األبوين ال م الش، وهؤالى الذين ف روا اللقرة األولى في غيبش اللقرة الثانيش 
ً  من نل  المادة انما وقيوا في خطأ في  التل ير، والمقصود أساسا

 التعرييات الو هيشاالثاً: حقوق القيم في 



حقوق القيم في التعرييات الو هيش مكلولش سواى عبر الدستور القطري أو التعرييات االخر  المفتللش والمتلرقش ونلك 
 بالرغم من عدإ وجود قانون متكامل للطلل. لكن ضمانات حقوق القيم وهدر  ضمن حقول الطلل ولها مرجييات أساسيش:

 المرجييش الدستوريش اليليا: -1
 ( من الدستور القطري على:22هص المادة )و

) ورعى الدولش الهعئ، ووصونه من أسباب الل اد وو ميه من االستغًل ووقيش شر اإلهمال البدني واليقلي والروحي، 
 وووفر له الهروف المهاسبش لتهميش ملكاوه في شتى المجاالت على هد  من التربيش ال ليمش (

 المرجييش اإلسًميش اليليا: -2
الدستور القطري على أن العرييش اإلسًميش مصدر رئي ي للتعرييات وهي ولزإ الدولش برعايش ال قوق  نص

 األساسيش للطلل في مجاالت التيليم والفدمات الص يش واالجتماعيش وفي ضمان بيئش مهاسبش لهمده ووربيهه.
 المرجييش األخًقيش اإلن انيش: -3

( من أن األمومش والطلولش 26( و )25ناوها وبفا ش ما ورد في المادوين )حقوق اإلن ان واعً قالتي وضمهتها موااي
 ال ق في م اعدة ورعايش خا يش.

ويجب أن يهيم كل األ لال بهل  ال مايش االجتماعيش، لكل شفص ال ق في التيلم، ويجب أن يكوون التيليم في مراحله 
 ألولي الزامياً.األولى واألساسيش على األقل بالمجان، وان يكون التيليم ا

 المرجييش الدوليش: -4
و ادقا عليها، وهي اولاقيش ولزإ  1991والتي وقيا عليها دولش قطر عاإ  1989ووتمثل في اولاقيش حقوق الطلل عاإ 

جمي  الدول الموقيش بمراعاة كافش حقوق الطلل الماديش واألدبيش سواى من حيل حمايتها أو ووفير الفدمات الًزمش من 
 طلل   ياً واقافياً روحياً.أجل نمو ال

وأو ا بإعداد معروي متكامل يتضمن كافش  2001/  10/  2وقد شاركا لجهش عن دولش قطر في اجتماعات جهي  
حقوق الطلل في قطر. وهو المعروي الذي وولى أعداده المجل  األعلى لألسرة بهدف ووفير م تقبل أفضل لكل  لل 

 يييش في دولش قطر.
 قش األخر :التعرييات المتلر

بأوليات وضوابط االنتلاي  2007( ل هش 18وفيما يتيلق ب قوق القيم خا ش  در قرار مجل  الوزراى رقم ) - أ
 ( ما نصه:2بههاإ اسكان نوي ال اجش. وجاى في المادة )

 يهتل  القطري نكراً أو أنثى بهذا الههاإ وفقاً للضوابط اآلويش:
 اجتماعيش كالمياق واليتيم والياجز عن اليمل والم ن.أن يكون من اللئات التي و تا  الى رعايش  -1
 ( على ما يأوي3في المادة ) 1995( ل هش 38ونص قانون الضمان االجتماعي ) - ب

 ي ت ق األشفاص من اللئات التاليش مياشاً وفقاً ألحكاإ القانون:
 اليتيم الخ -5المياق  -4األسرة الم تاجش  -3المطلقش  -2األرملش  -1
( الصادر سهش 22ق ب قوق الطلل عامش، ومهها حقوق اليتيم، فقد وهاولها )قانون األسرة( القطري رقم )وأما ما يتيل - 

2006. 
( أحكاإ الهلقش. وجاى في ويري  نلقش ال ضرة ما ييتبر من الضروريات في 85( الى )74فقد وهاولا المواد من ) -

 ات على ساى الديون.اليرف وان الهلقش واجبش على األب وللهلقش الم تمرة امتياز
 ( ما يتيلق باله ب واحكامش وابووه100( الى )86ووهاولا المواد من ) -
 (188( الى )165أما أحكاإ ال ضانش فقد وهاولتها المواد من ) -
( أنها وفض  لقانون الواليش على 190وفيما يتيلق بأحكاإ فاقد األهليش واألوليش والو ايش والقواقش فقد نكرت المادة ) -

 أحوال القا رين وما في حكمهم
 ( كمال األهليش. كل شفص بلغ سن الرشد بتماإ الثامهش ععر من عمرة ولم ي جر عليش.189وقد عرفا المادة )

 (301( الى )241أما أحكاإ اإلرث فقد وهاولتها المواد من ) -
 (2يليم اإللزامي ونص في المادة )القانون الفاص بالت 2001/  9/  29وفيما يتيلق بالتيليم اإللزامي فقد  در في  -د

ً لجمي  األ لال من بدايش المرحلش االبتدائيش وحتى نهايش المرحلش اإلعداديش أو بلوغ سن  يكون التيليم الزاميا ومجانيا
 الثامهش ععرة أيهما أسبق وووفر الوزارة المتطليات الًزمش لذلك

سهوات عهد بدايش أي سهش دراسيش أو حتى نهايش شهر  (: يلتزإ الم ؤل عن الطلل الذي يبلغ سا3ونصا المادة )
 دي مبر من ال هش ناوها بإل اقه  بالتيليم  اإللزامي ويهل التزامه قائماً  وال من اإللزاإ المعار اليش

( يياقب الم ؤل عن الطلل الذي يمته  ال اق الطلل دون عذر مقبول بمرحلش التيليم اإللزامي 11وجاى في المادة )
 وصل عن أل  لاير وال وزيد على خم ش آالف لاير وفي حالش وكرار المفاللش وضاع  القوبش. بهرف ال

 د. عبد ال ميد األنصاري
26  /5 /2008  


