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مع تصاعد هيمنة الغرب على املؤسسات الدولية، واجتياح العوملة الغربية للخصوصيات 

سبعينيات القرن العشرين، بدأ اقتحام الغرب حلرمات األسرة  الثقافية والقيمية �تمعاتنا يف

اليت وضعها اإلسالم، حىت غدت اهلجمة الغربية املسلمة، وانتهاك مقدسات منظومة ِقَيِمَها 

يف معركة اهلوية، اليت يستهدف �ا » اجلولة الفاصلة«على حصن األسرة املسلمة مبثابة 

  الغرب إحداث الفوضى يف عامل األسرة لتفكيكها والقضاء على مقوما�ا.

األمم  ةا من هيئمتخذً » نظومة الدولية حلقوق اإلنسانامل«منط احلياة  ويروج الغرب

املصادمة لكل القيم - إلحالل تلك املنظومة الِقْيِميَّة أداة  املتحدة واملنظمات التابعة هلا

وترفع تلك  حمل منظومة القيم اإلسالمية يف ميدان األسرة على وجه التحديد. -الدينية

، مث تدعو »حقوق اإلنسان«و »املساواة«االتفاقيات شعارات براقة لكنها مفخخة، مثل: 

التساوي املطلق بني املرأة والرجل يف مجيع امليادين: السياسية واالقتصادية والثقافية  إىل

واملدنية، سواء يف األدوار أو احلقوق أو التشريعات، وتعترب أي فارق يف هذه األدوار أو 

تلك  يتوجب القضاء عليه. كما تدعو »ضد املرأة اوعنفً  متييزًا«يعات بني الرجل واملرأة التشر 

وشذوذ، يف مقابل التضييق على الزواج  زىنإىل إطالق احلريات اجلنسية من تفاقيات اال

  ا جيب القضاء عليه.عنفً  ١٨ورفع سنه، حىت بات الزواج حتت سن الـ 

وبسبب احنسار الفهم الصحيح لإلسالم وتراجع قيمه من حياة الشعوب، تغلغلت 

األمر الذي استوجب وضع ؛ اإلسالم ملرجعية اشرسً  ااملرجعيات الالدينية حىت غدت منافسً 

؛ ليكون دليًال ومرجًعا للمجتمعات اإلسالمية، ومنظما�ا ميثاق األسرة في اإلسالموصياغة 

ومنظما�ا اإلقليمية، بل ورد�ا على مواثيق الغزو وأيديولوجياته،  ،وحكوما�ا الوطنية ،األهلية

  سرة.حصن األ: اليت حتاول اجتياح آخر حصون اإلسالم وأمته
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وقد تضافر على إجناز هذا امليثاق جمموعة من العلماء بدعوة ورعاية من اللجنة 

اإلسالمية العاملية للمرأة والطفل، التابعة للمجلس اإلسالمي العاملي للدعوة واإلغاثة، حيث 

قاموا باستقاء مواده وبنوده من شريعتنا الغراء الثابتة بصريح الكتاب والسنة، واالنتقاء 

ار من تراثنا الفقهي الضخم مبذاهبه من لدن الصحابة والتابعني ومرورًا باملذاهب واالختي

الفقهية األربعة وغريها، وحرصوا يف تدوينهم على االبتعاد عن كل ما هو غريب ومرجوح 

من اآلراء واألقوال إذا ضعف مستنده أو ما كان مبني�ا على عرف زمانه مث تغري إىل عرف 

كم. مث تتابع على حتقيقه ومتحيصه خنبة من علماء األمة من شىت مستحدث مل يسبق له ح

  بقاع األرض.

ميثاق األسرة ويف هذا البحث، نعقد مقارنة بني رؤية املواثيق الدولية للمرأة والطفل ورؤية 

لعدد من القضايا األسرية اهلامة؛ حىت تتبني معجزة التشريع الرباين لألسرة،  في اإلسالم

  مرة عليها داخل تلك املواثيق. ويتبني حجم املؤا

*********  
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 املبحث��ول 
 ا  ا رج مق اواج

  

  : اواج - ا اول

  سن الزواج في المواثيق الدولية: -أوالً 

�دف ختفيض وذلك » رفع سن الزواج«من األهداف اليت ركزت عليها املواثيق الدولية، 

، وقد نصت بعض الوثائق على هذا بوضوح، يف يف دول العامل الثالث ةمعدالت الزيادة السكاني

حني قدمت وثائق أخرى مربرات خمتلفة ملناهضة الزواج الشرعي املبكر، وذلك من خالل 

  النصوص التالية:

  الشركاء  - الزواج املبكر«نصت السلسلة اليت أصدرها اليونيسيف، وحتت عنوان

اج املبكر فرتة اإلجناب للمرأة، مما يسهم يف حجم األسرة الكبري، : "ميد الزو مايلي على» األطفال

  ١ال سيما يف غياب وسائل منع احلمل".

  اتفاقية اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة سيداو «وقد ورد يف

CEDAW «) وهي اتفاقية ملزمة انضمت إليها معظم دول العامل-) ١٩٧٩الصادرة عام - 

ال يكون خلطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوين، " ما يلي:» ١٨حتت سن الـواج الز «بشأن 

يف  كما نصت  ٢وتتخذ مجيع اإلجراءات الضرورية مبا فيها التشريع لتحديد سن أدىن للزواج".

نفس احلقوق واملسئوليات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، يف األمور ": على ذات الوقت

  ٣هلا، ويف مجيع األحوال تكون مصاحل األطفال هي الراجحة".املتعلقة بأطفا
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حيث مت – ١٨ا االعرتاف باخلطوبة أو الزواج حتت سن ترفض اتفاقية سيداو متامً : الدالالت

ومن مث ال يعرتف القانون بكل ما يرتتب عليه، من  - ١٨اعتبار الطفولة ممتدة حىت سن الـ 

 ظل هذا الزواج. بينما يف بند آخر، تقر اتفاقية حقوق للزوجة، أو األطفال الذين يولدون يف

سيداو حبقوق املرأة اليت تلد من سفاح، وحيصل طفلها على حقوق متساوية مع الطفل الشرعي 

من نفقة، ونسب، وإرث، ال فارق بينهما؛ وذلك بدعوى أن مصاحل األطفال هي الراجحة! وهل 

  عي؟ ومساواة الزوجة بالزانية؟.من مصلحة األطفال مساواة الطفل الشرعي بغري الشر 

  سن الزواج في ميثاق األسرة في اإلسالم: -اثانيً 

) ٢٣باحلث على الزواج املبكر للشباب، حيث تنص املادة ( ميثاق األسرة في اإلسالميطالب 

"حتّث الشريعة اإلسالمية على التبكري بزواج الشباب؛ درًءا لدواعي االحنراف األخالقي على: 

  ١واجلنسي".

ا ملا تنادي به  النصوص الشرعية، فعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أن رسول اهللا ذلك وفقً و 

َباِب، َمْن اْسَتَطاَع اْلَباَءَة فـَْلَيتـََزوَّْج فَِإنَُّه َأَغضُّ لِْلَبَصِر َوَأْحَصُن صلى اهللا عليه  وسلم قال: " يَا َمْعَشَر الشَّ

 رضي اهللا عنهوَعْن َأِيب ُهرَيـْرََة " [رواه البخاري]. فـََعَلْيِه ِبالصَّْوِم َفِإنَُّه َلُه ِوَجاءٌ لِْلَفْرِج، َوَمْن ملَْ َيْسَتِطْع 

ِإَذا َخَطَب إِلَْيُكْم َمْن تـَْرَضْوَن ِديَنُه َوُخُلَقُه فـََزوُِّجوُه ِإال : "صلى اهللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه 

َنٌة ِيف  وخبصوص السن الشرعي للزواج، مل ".[رواه الرتمذي].  اَألْرِض َوَفَساٌد َعرِيضٌ  تـَْفَعُلوا َتُكْن ِفتـْ

يتناول ميثاق األسرة يف اإلسالم يف طبعاته السابقة هذه املسألة باإليضاح، وسيتم تناوهلا 

  بالتفصيل يف اإلصدار اخلامس للميثاق.

*********  

ما ا- ) ا  تاوذ) ،زم:  

  العالقات غير الشرعية في المواثيق الدولية: -أوالً 

 :زنىإباحة ال -١

نصت الكثري من بنود املواثيق الدولية على تشجيع املمارسات اجلنسية بغض النظر عن احلالة 
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اليت ال جيوز منعها أو املعاقبة عليها، مثل ما ورد يف » حقوق اإلنسان«الزواجية، واعترب�ا من 

  البنود التالية:

 ) على: "والتمييز القائم على النوع ٢٠٠٤نص تقرير جلنة حقوق الطفل باألمم املتحدة (

يثري القلق بوجه خاص ألنه يقرتن بالنشاط اجلنسي الذي متارسه الفتيات، بأنه نشاط حمرم أو 

يُتخذ بصدده موقف سليب أو موقف تصدر فيه أحكام عليهن، مما حيد يف حاالت كثرية من 

  ١ن على تدابري وقائية وعلى خدمات أخرى".إمكانية حصوهل

باألمم املتحدة بالقلق حنو مؤاخذة الفتيات اللوايت » جلنة حقوق الطفل«تشعر  :الدالالت

ليس كون  -يف منظور اللجنة–، والسبب »احمرمً  انشاطً « أن يتم اعتباره، مستنكرة زىنيرتكنب ال

عيش يف جمتمع حيرم تلك العالقات وجيرمها، تلك العالقات ضارة بالفتاة، بل ألن الفتاة اليت ت

أي » التدابري الوقائية واخلدمات األخرى«ستشعر باخلوف من ا�تمع ولن تسعى للحصول على 

أ�ا ستخاف من شراء الواقيات الذكرية أو األنثوية، أو طلب اإلجهاض يف حال حدوث محل 

  .!زىننتيجة ال

  املرأة على التقرير املقدم من تركيا يف للجنة يف ويف تعليق جلنة القضاء على التمييز ضد

بني  "إعادة النظر يف جترمي العالقات اجلنسية الرضائية ، حثت اللجنة تركيا على:٢٠٠٥يناير 

 .٢سنة" ١٨- ١٥الشباب املرتاوحة أعمارهم من 

 زىنى الترى جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة أن تركيا عليها أن تلغي العقوبة عل :الدالالت

أي مبوافقة الطرفني،  »رضائية«عام، طاملا أن العالقة  ١٨ - ١٥للشباب املرتاوحة أعمارهم بني 

يف حني حتارب اللجنة وغريها من جلان األمم املتحدة، الزواج الشرعي يف نفس هذه السن، 

  »!.عنف ضد الفتيات«مدعية أنه 

  نبغي أن تسعى مجيع البلدان "ي ) على:١٩٩٤نصت وثيقة مؤمتر القاهرة للسكان (وقد

                                                           

، ٤١) امللحق رقم ٢٠٠٤، نيويورك (٥٩تقرير جلنة حقوق الطفل، اجلمعية العامة، األمم املتحدة، الدورة  -١
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، ٢٠٠٥ات ختامية: تركيا، اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، الدورة الثانية والثالثون، يناير تعليق ٢-

  .٦-٥ص
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إىل أن توفر من خالل نظام الرعاية الصحية األولية رعاية صحية إجنابية جلميع األفراد يف السن 

كما نصت الوثيقة   .١"٢٠١٥املناسبة، وذلك يف اقرب وقت ممكن ويف موعد ال يتجاوز عام 

رضية ومأمونة، وقدر�م على "تعين الصحة اإلجنابية قدرة الناس على التمتع حبياة جنسية معلى: 

  ٢اإلجناب، وحريتهم يف تقرير اإلجناب وموعده وتواتره".

 اكبارً »الناسلكل «ا لوثيقة القاهرة للسكان يتوجب على احلكومات أن توفر وفقً  :الدالالت

قات ، واليت تتيح للجميع إقامة عال»الصحة اجلنسية واإلجنابية«خدمات ، نساًء ورجاًال، اوصغارً 

أي عالقات جيدون فيها ما ينشدون من املتعة اجلنسية، سواء كانت تلك  ،»ُمْرِضية«جنسية 

 شاذة. قةبني ذكر وأنثى أو عال تلك العالقةالعالقة يف إطار الزواج الشرعي أم ال، وسواء كانت 

وأّال يكون ألي  ،التامة يف تقرير اإلجناب من عدمه» احلرية«طريف العالقة اجلنسية   وأن ميتلك

  !، حىت لو كانا الوالدينأو جهة احلق يف التدخل أو تقييد تلك احلرية شخص

للمراهقني والشباب، فقد وردت يف  »الصحة اجلنسية واإلجنابية«عن سبل توصيل خدمات و 

  البنود التالية:

 على: "استخدام ٢٠٢١-٢٠١٦( الصحة لقطاع العاملية االسرتاتيجيات نصت مسودة (

 . ٣تف احملمول للمراهقني اليت هي أنسب وأكثر قبوال"اخلدمات الصحية عرب اهلا

  ) على ضرورة توزيع: "األساليب الطوعية ) ١٩٩٤كما نصت وثيقة القاهرة للسكان

واملناسبة اليت يستخدمها الذكور ملنع احلمل على الصبية واملراهقني من خالل املدارس ومنظمات 

 ٤الشباب وحيثما يتجمعون".

كوسيلة للتخلص من   »اإلجهاض« »صحة اجلنسية واإلجنابيةخدمات ال«وتشمل كذلك 

على  »٢٠١٤برنامج عمل القاهرة للسكان ما بعد «حيث شدد ، »احلمل غري املرغوب فيه«
                                                           

 ).٢ – ٧ا نفس املضمون متكرر يف البند (). وأيضً ٦ – ٧سابق، البند (الاملرجع  -١

الدويل للسكان والتنمية، الفصل  ، برنامج عمل املؤمتر١٩٩٤تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، القاهرة  -٢

 ).٢ – ٧احلقوق اإلجنابية والصحة اإلجنابية، البند ( -السابع، احلقوق اإلجنابية والصحة اإلجنابية، ألف

عدية املنقولة جنسيً  -٣
ُ
، A69/33، ٢٠٢١-٢٠١٦، امسودة االسرتاتيجيات العاملية لقطاع الصحة، األمراض امل

 .٤٨ذات األولوية إىل البلدان، امللحق، ص تقرير من األمانة، االبتكارات 

 ).٨ – ٧تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، مرجع سابق، البند ( -٤
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ضرورة حصول أوسع نطاق ممكن من الناس على وسائل منع احلمل، مبا يف ذلك وسائل منع 

. وأكد على ضرورة تزويد عن خدمات اإلجهاض اآلمن احلمل يف حاالت الطوارئ، فضالً 

  .١املراهقني والشباب بالتعليم اجلنسي الشامل

 إباحة الدعارة وحمايتها قانونيا ومجتمعيا: -٢

  (الداعرين) كما يلي:» الدليل اإلرشادي بشأن اإليدز والعمل باجلنس«يعرف  

 young"العاملون يف اجلنس هم: أنثى، ذكر، متحول النوع، من البالغني والشباب   . أ

people  الذين يتلقون املال أو البضائع يف مقابل ٢٤ – ١٨ذوي األعمار مابني  

  .٢خدما�م اجلنسية، إما بشكل دوري أو يف املناسبات"

كثري من الناس الذين يتبادلون اجلنس مقابل املال أو السلع ال جيرؤون على تعريف ب."

شورة أو اخلدمات املتعلقة أنفسهم كعاملني يف جمال اجلنس، وال يسعون إىل احلصول على امل

بالوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية والعالج والرعاية والدعم والدعم للعاملني يف جمال 

اجلنس.. ويف حني أن بعض أماكن العمل اخلاصة باجلنس هي مبثابة أماكن ممتازة لربامج الوقاية 

وال  safe sexن اجلنس اآلمن من فريوس نقص املناعة البشرية، فإن الكثريين غريهم ال يشجعو 

حيمون العاملني يف جمال اجلنس من العنف الذي يرتكبه العمالء أو ضباط إنفاذ القانون أو 

  .٣العصابات أو مالكي املؤسسات أو املتحكمون"

يف العديد من البلدان تدفع القوانني والسياسات واملمارسات التمييزية ووصم املواقف ."ج

اجلنس حتت األرض، مما يعوق اجلهود املبذولة للوصول إىل املشتغلني االجتماعية بالعمل يف 

                                                           

  . ٦ص  املرجع السابق، -١

2- UN AIDS Guidance Note on HIV and Sex Work, UNAIDS/ 09.09E, Last 

updated April 2012, P. 3,  

http://www.unaids.org/sites/default/files/sub_landing/files/JC2306_UNAIDS-

guidance-note-HIV-sex-work_en.pdf . 

3- Ibid, P. 4. 



 

٨  

باجلنس وزبائنهم بربامج الوقاية والعالج والرعاية والدعم اخلاصة بفريوس نقص املناعة البشرية. 

ما ال حتصل العامالت يف جمال اجلنس على ما يكفي من اخلدمات الصحية الكافية:  اوكثريً 

  .١بسبب سوء املعاملة من موظفي إنفاذ القانون" .. ثويةالواقيات الذكرية واألن

 وتنص اتفاقية سيداو على: "تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة، مبا يف ذلك

  ٢التشريع، ملكافحة مجيع أشكال االجتار باملرأة، واستغالل دعارة املرأة".

  يالحظ يف النصوص السابقة الدالالت التالية: :الدالالت

ا أن الدعارة تطلق على فئة من النساء، ولكن دليل األمم املتحدة يف السابق، كان معروفً  -أ

ا لفرض متهيدً ، وذلك اا من ذكور ومتحولني جندريً وسع مفهوم الدعارة  ليشمل الشواذ جنسيً 

  ا.ا ورعايتهم صحيً محايتهم قانونً 

 sexعاملون باجلنس « يالحظ التالعب باأللفاظ، فالداعرون يُطلق عليهم -ب

workers« زبائن «، والزناةclients« رجال ميارسون اجلنس «، وشواذ الرجال يُطلق عليهم

مستخدمي «، ومدمين املخدرات هم »men who have sex with menمع الرجال 

، وهذا من شأنه ختفيف وقع تلك الفواحش على ا�تمع ومن مث »drug usersاملخدرات 

  تطبيعها داخل ا�تمع.

من » الوقاية«وسائر خدمات » الواقيات الذكرية«الدليل بيوت الدعارة اليت تقدم  ميتدح - ج

رجال الشرطة الذين يطبقون من مالحقة يستنكر بشدة ما يتعرض له الداعرون  كمااإليدز،  

أن جترميها حيرم الداعرات  ىا، بدعو إباحة الدعارة قانونً ومن مث يطالب بالقانون وحياربون البغاء! 

  !من طلب خدمات الوقاية من اإليدزوزبائنهم 

                                                           

1- UN AIDS Guidance Note on HIV and Sex Work, UNAIDS/ 09.09E, Last 

updated April 2012, P. 5, 

http://www.unaids.org/sites/default/files/sub_landing/files/JC2306_UNAIDS-

guidance-note-HIV-sex-work_en.pdf . 

  ).٦اتفاقية سيداو، املادة ( -٢



 

٩  

من األسباب املؤدية إىل استغالل البعض يف » عدم مساواة اجلندر«يعترب الدليل أن  -د

  !!»مساواة اجلندر«يكون العالج املقرتح هو ومن مث الدعارة! 

» دعارة املرأة«وليس منع » استغالل دعارة املرأة«تؤكد على منع فهي اتفاقية سيداو  أما - ه

بكامل إراد�ا، » العمل«ذا�ا. فال بأس أن تعمل املرأة يف الدعارة شريطة أن يكون ذلك يف 

عن » سيداو«ا تدافع فهل حقً  وهي املستفيد من املال الذي تتقاضاه نظري عملها يف الدعارة.

  حقوق املرأة وكرامتها؟.

 إباحة الشذوذ الجنسي: -٣

ومشتقاته  Genderمصطلح اجلندر (النوع)  يتم إباحة الشذوذ يف املواثيق الدولية من خالل

  كما يلي:

  ا : "يشري اجلندر إىل اخلصائص املؤسَّسة جمتمعيً كما يلي  منظمة الصحة العامليةتعرفه

والعالقات بني جمموعات النساء والرجال. وهي ختتلف  مثل األعراف واألدوار  - للمرأة والرجل 

 ١من جمتمع إىل جمتمع وميكن تغيريها".

الرجال والنساء » خصائص«فإن » اجلندر«ا لتعريف منظمة الصحة العاملية للـوفقً  :تالدالال

هو  - والتكوين البيولوجي وليست الفطرة–ا، أي أن ا�تمع بينهم مؤسَّسة جمتمعيً » العالقات«و

الذي أّسسها، مبعىن أن ا�تمع هو الذي علم املرأة أن تقوم بدور الزوجة واألم، وعلم الرجل أن 

ا . ووفقً الرجال والنساء فرض طبيعة العالقات بنيبدور األب والَقيِّم على األسرة. وهو الذي  يقوم

مؤسسة «متغرية وليست ثابتة، طاملا أ�ا » العالقات«و» اخلصائص«تلك  لذلك التعريف تكون

، حينها ستختلف طبيعة ثقافة ا�تمع ! فإذا ما تغريتا)وليست (مؤسسة فطريً  »اجمتمعيً 

، حيث يتبادل الرجال والنساء األدوار داخل األسرة »بني جمموعات النساء والرجال العالقات«

                                                           

1- Gender, equity and human rights, World Health Organization 

WHO,Glossary of terms and tools, http://www.who.int/gender-equity-

rights/knowledge/glossary/en/ , retrieved 24th June 2016, (translated from 

English). 



 

١٠  

ميكن و تتبدل العالقات بينهما، فال قوامة للرجل، وال طاعة للمرأة، ميكن أن أو يتقامسا�ا، كما 

  أن تصبح العالقة اجلنسية بني امرأتني، أو بني ذكرين!.

  صندوق السكان قد عرف وUNFPA »جلنسي التوجه اSexual orientation  «

إىل قدرة كل شخص على   Sexual orientation"يشري التوجه اجلنسي  ما يلي:ك

االجنذاب العاطفي والبدين واجلنسي والعالقات احلميمة واجلنسية إىل أفراد من اجلنس اآلخر 

heterosexual أو نفس اجلنس أو النوع ،homosexual أو أكثر من جنس أو نوع ،

bisexual بالنسبة لغالبية الذكور، ينجذبون إىل اجلنس أو النوع اآلخر اإلناث .females ،

. straightأو مستقيم   heterosexualفيطلق عليهم مصطلحات مثل مغاير اجلنس 

، فيطلق عليهم مصطلحات مثل عقد ينجذبون إىل نفس اجلنس أو النو  بالنسبة للذكور اآلخرين

  .١ا إىل اإلناث"إذا ُجِذبوا أيضً   bisexualجلنس أو ثنائيي ا gayمثلي اجلنس 

 مساواة اجلندر « وتُعرَّفGender equality« تشري مساواة اجلندر إىل اهلوية بأ�ا" :

. مساواة اجلندر sexual orientationsو التوجه اجلنسي  gender identitiesاجلندرية 

Gender equality  اص وينظرون إىل أنفسهم، على أ�م يُنَظر �ا إىل األشخهي الطريق اليت

 ٢إناث". أوذكور 

. Gender هي مشتقة من املصطلح األصلي وهو اجلندر السابقةكل التعريفات   :الدالالت

أي أ�ا اهلوية » Gender Identityاهلوية اجلندرية «الـ  يطلق عليها فنوع الشخص وهويته

ا أو نفسه هو الذي حيدد هويته (ذكرً  ا للتعريف فإن الشخصووفقً اليت يظهر �ا يف ا�تمع، 

                                                           

1- Global Sexual and Reproductive Health Service Package for Men and Adolescent 

Boys, Section 2: Building blocks to working on men’s SRH, Including a focus on 

young men and couples, Specific considerations related to sexual orientation, Page 

٦٠.  

2- Integrating Human Rights and Gender Equality in Evaluatios, Guidance 

Document, August 2014, Towards UNEG Guidance, Chapter 2. Human rights 

and Gender Equality, Concepts and principles, article (73), page 27, retrieved 

12th Oct. 2017, (translated from English). 



 

١١  

ميول وبناء عليه تكون ، وليست خلقته اليت خلقه اهللا عليها، أي أ�ا متغرية وليست ثابتة، أنثى)

ا. ا وليس ثابتً متغريً  »OrientationSexualالتوجُّه اجلنسي « الشخص اجلنسية فيما يعرف بـ

الذي يريد، فليس  »النوع«ا حنو نسيً ا أمام كل شخص ليتوجه جوبناء عليه يصبح ا�ال مفتوحً 

مساواة اجلندر «مث جاء تعريف ا أن تكون عالقته اجلنسية من امرأة، والعكس. الذكر مضطرً 

Gender Equality « ًالشواذ كافة احلقوق اليت يتمتع �ا ا، ويعطي ليساوي بني الناس مجيع

  األسوياء داخل ا�تمع.

  يرصد ما  اوق اإلنسان باألمم املتحدة تقريرً السامي حلقاملفوض  ، أصدر٢٠١٥ويف عام

مستوى على ومساوا�م بغريهم  ١»LGBT«ا مت على كل املستويات لدعم الشواذ جنسيً 

وضع معايري وطنية بشأن عدم التمييز يف جمال التعليم، ووضع برامج " بـ: العامل، وأوصى التقرير

ة وخدمات أخرى لدعم وإنشاء خطوط مساعد bullying ملكافحة التحرش واملضايقة

 conforming youth-non-genderوالشباب الذي مل حيدد نوعه بعد  LGBTالـ

   ٢".وتوفري التثقيف اجلنسي الشامل املناسب للعمر

الشواذ  مضايقةالتدخل يف أنظمة التعليم يف كل الدول، حبيث توضع برامج ملنع  :الدالالت

كنوا من طلب املساعدة عند تعرضهم ، بل وإنشاء خطوط مساعدة هلم، حبيث يتماجنسيً 

الشباب الذي مل حيدد نوعه بعد، حبيث «لذلك. ونالحظ هنا إضافة نوع جديد من الشواذ وهو 

يفتح الطريق أمام املراهق والشاب الذي مل يقرر حتويل نوعه بعد، أن ينضم �موعة الشواذ 

لطبع، فإن إدماج الشواذ داخل ويتمتع باحلماية اليت سيتمتعون �ا بتطبيق تلك التوصيات. وبا

أنظمة التعليم والعمل على التطبيع معهم، سيؤدي إىل انتشار الشذوذ يف وسط الطالب انتشار 

  النار يف اهلشيم، وهو ما يؤدي إىل دمار أجيال كاملة.

                                                           

، متعدد امليول Gay، الشاذ الرجل Lesbianللشواذ بأنواعهم كما يلي: السحاقية  LGBTيشري الرمز  -١

  . Transgender، املتحول Bisexualاجلنسية 

2- Discrimination and violence against individuals based on their sexual 

orientation and gender identity, Report of the Office of the United Nations 

High Commissioner for Human Rights, Human Rights Council Twenty-ninth 

session, A/HRC/29/23, May 2015, Conclusions and recommendations, P 20-22. 



 

١٢  

  العالقات غير الشرعية في ميثاق األسرة في اإلسالم: -اثانيً 

 الزواج الشرعي:أن: "على من امليثاق  )١١( املادةنصت ويف مواجهة العالقات غري الشرعية 

َدة على سبيل احلصر إلباحة اقرتان الرجل بامرأة واألساس الوحيد لبناء  هو الوسيلة احملدَّ

األسرة".وقد َحرََّم اإلسالم كاّفة الصور األخرى للعالقة بني الرجل واملرأة ولو مسُِّيت ُزورًا باسم 

  ١لدواعي املؤدية إليها".الزواج، كما َحرََّم كافّة ا

كما أن امليثاق حيصر هذه الرابطة الشرعية بني رجل وامرأة فقط ال غري، فالشريعة اإلسالمية 

حتّرم الصور الشاذة اليت يطلقون عليها زورًا و�تانًا اسم الزواج، سواء بني رجلني أو امرأتني أو 

ة للزواج، وقد حّرم اإلسالم كلَّ هذه االقرتان اجلماعي، أو غري ذلك مما يزعمون أنه صور متعدد

الصور؛ أل�ا أنواع من االقرتان العقيم الذي ال يُنتج نسًال حيفظ مسرية البشرية، وحترميها يف 

واللواط والسحاق،  زىنالشريعة اإلسالمية أمر تؤّكده العديد من النصوص القطعّية اليت حتّرم ال

  ٢وتأمر حبفظ الفروج واألعراض.

) من امليثاق واليت نصت على: "الزواج يف اإلسالم: رابطة ١٠(عليه املادة  وهذا ما أكدت

شرعية حمكمة بني رجل وامرأة على َوْجِه الدوام واالستمرار، وتنعقد بالرضاء والقبول الكامل 

َفصَّلة شرًعا".
ُ
  ٣منهما وْفق األحكام امل

جتماعية الفاضلة وحماربة ) على: "محاية األمة للقيم اخلُُلقية واال٢٩كما تنص املــادة (

العالقات اجلنسية وأشكال االقرتان غري املشروعة، حتمي األسرة من اال�يار، وحتقق هلا السعادة 

وتبني . ٤واالستقرار لتصبح احملضن الصاحل للنشء اجلديد، كما تنمي اإلقبال على الزواج املشروع"

اية األسرة من اال�يار وحتقيق السعادة هلا هذه املادة إحدى مسئوليات ا�تمع وأمهها الدولة يف مح

واالستقرار لتصبح احملضن الصاحل للنشء اجلديد، كما أ�ا تعمل على تنمية اإلقبال على الزواج 

  املشروع. 

                                                           

  .٢٩ميثاق األسرة يف اإلسالم، مرجع سابق، ص  -١

  .١١٩سابق، ص الرجع امل -٢

  .٢٩سابق، ص الرجع امل -٣

  .٣٦سابق، ص الرجع امل -٤



 

١٣  

ا ا - اض اا  ا:  

  ولية:الوقاية/ الحماية من األمراض التناسلية في المواثيق الد -أوالً 

  والذي أصدرته اجلمعية العمومية لألمم املتحدة  »اإليدز«نص اإلعالن السياسي بشأن

على: "تشجيع السلوك اجلنسي املسؤول، مبا يف ذلك  )٢٠١١(يونيو/حزيران  ١٠يف 

واملداومة على االستخدام الصحيح للرفاالت  fidelityواإلخالص  Abstinenceاالستعفاف 

  ١ة اجلنس".(الواقيات) لدى ممارس

السياسي سياسة األمم املتحدة بشأن قضية اإليدز، وهي كما  اإلعالنيوضح  :الدالالت

  :يلي

وهي ترمجة » االستعفاف«والذي مت ترمجته يف اإلعالن باللغة العربية إىل »: االمتناع« .١

تشتمل على نشر ثقافة العفة، واألخالق احلميدة، » Chastity االستعفاف«ربامج خاطئة، ف

فتشتمل على تعليم األطفال » Abstinenceاالمتناع «برامج  ، أماتشجيع على الزواجوال

  . ٢بدون ممارسة جنسية كاملةواملراهقني كيفية إشباع الرغبة اجلنسية 

واملقصود به االكتفاء بشريك واحد، بغض النظر عن كون العالقة شرعية »: اإلخالص« .٢

يني، املهم أن يكتفي كل من الشريكني بصاحبه حىت أم ال، أو كو�ا بني رجل وامرأة أو بني مثل

  ال ينتشر املرض.

 كواقيات من املرض.» الرفاالت«استخدام الواقيات  .٣

                                                           

اإلعالن السياسي بشأن فريوس نقص املناعة البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز): تكثيف جهودنا  -١

، ٢٠١١قص املناعة البشرية، قرار اختذته اجلمعية العامة يف يونيه من أجل القضاء على فريوس ن

A/RES/65/277 ٢٥، البند (٢٠١٦سبتمرب  ٥للجمعية العامة، تاريخ التصفح  ٦٥، األمم املتحدة، اجللسة ،(

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/277&referer=

http://www.un.org/en/ga/65/resolutions.shtml&Lang=A .  

٢- Abstinence and Outercourse, Planned Parenthood, 

https://www.plannedparenthood.org/learn/birth-control/abstinence-and-

outercourse . 



 

١٤  

  ًعدية املنقولة جنسي
ُ
، اونصت االسرتاتيجيات العاملية لقطاع الصحة، بشأن األمراض امل

جتعل الناس  على: "التصدي للعوامل األساسية اليت منظمة الصحة العاملية، ٢٠٢١- ٢٠١٦

ا والعوامل اليت تعوق إتاحة عرضة ملستوى أعلى من خطر اإلصابة باألمراض املعدية املنقولة جنسيً 

اخلدمات الفعالة واملالئمة، مبا يف ذلك التدخالت الرامية إىل تدارك انتهاكات حقوق اإلنسان 

ل ـ، من أجsex workاليت تنشأ عن جترمي سلوكيات املثلية اجلنسية أو العمل يف جمال اجلنس 

  ق ـــوالعنف املتعل  gender-based violence ســوع اجلنــى نـم علــائـف القـــن العنـة مـــايــالوق

  ١بالتوجه اجلنسي واهلوية اجلنسانية وتدبريها العالجي".

 Humanاملنهج احلقوقي «تنتهج األمم املتحدة فيما خيص قضية اإليدز  :الدالالت

rights approach «ني: العاملموه الفئات األكثر عرضة للمرض والذي يعتمد على محاية 

حقوق «واعتبار أن ممارسا�م تلك هي  ا.املخدرات باحلقن، والشواذ جنسيً ي يف الدعارة، ومتعاط

، وإلغاء أية عقوبات بشأ�م، حبجة أن جترمي أفعاهلم جيعلهم يلتزمون الصمت إذا ما »اإلنسان

كسر «من بالنسبة هلم، يشجعهم على اآلناخ املخلق ، وأن نتشار املرضافيزيد أصيبوا باإليدز، 

ض. فيصرحون بإصابتهم باملرض، وبالتايل ميكن عالجهم ومنعهم من نشر املر » حاجز الصمت

أي أن يتم هدم املنظومة القيمية واألخالقية للمجتمع بأكمله، فال ينكر الفواحش بل يتقبلها 

ومنع انتشاره. مع ان ا�يار األخالق يف ا�تمع هو أشد بصدر رحب بدعوى حماصرة املرض 

  خطورة عليه من مرض اإليدز ذاته. 

 الوقاية من األمراض التناسلية ميثاق األسرة في اإلسالم: -اثانيً 

اليت ميكن من خالهلا محاية ا�تمع ووقايته على بعض اآلليات  ميثاق األسرة في اإلسالمأكد 

  منها:من انتشار مرض اإليدز، و 

                                                           

عدية املنقولة جنسيً  -١
ُ
، اإلجراءات ذات األولوية ٢٠٢١-٢٠١٦ ااالسرتاتيجيات العاملية لقطاع الصحة، األمراض امل

. ٣٨إىل البلدان، ص بالنسبة 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246296/WHO-RHR-16.09-

ara.pdf;jsessionid=51B739920C6C9886966F959B2182392D?sequence=5  



 

١٥  

 الزواج وسيلة وحيدة إلشباع الرغبات: -١

يرى امليثاق أن الزواج الشرعي حيقق: "َصْون العفاف وحيقق اإلحصان وحيفظ األعراض، 

ودرًءا لدواعي االحنراف ١ويسّد ذرائع الفساد اجلنسي بالقضاء على فوضى اإلباحية واالحنالل".

ية من فوضى اإلباحية واالحنالل، واليت منها األخالقي واجلنسي ومحاية للمجتمع من اآلثار السلب

  ٢انتشار مرض اإليدز "حتّث الشريعة اإلسالمية على التبكري بزواج الشباب".

  تحريم كل العالقات غير الشرعية: -٢

ومن ناحية أخرى منع اإلسالم كل املمارسات اجلنسية اليت قد تؤدي إىل حدوث مرض 

نسي (اللواط بني الرجال، والسحاق بني النساء)، وإتيان ، والشذوذ اجلزىناإليدز وشيوعه مثل: ال

  الرجل زوجته يف الدبر، والبغاء، وغريها من كبائر الفواحش.

اليت نصت على: "وقد َحرََّم ميثاق األسرة في اإلسالم من  )١١وهذا ما دعت إليه املادة (

ُزورًا باسم الزواج، كما َحرََّم كافّة  اإلسالم كافّة الصور األخرى للعالقة بني الرجل واملرأة ولو مسُِّيت

) على: "محاية األمة للقيم اخلُُلقية واالجتماعية ٢٩، كما نصت املــادة (٣الدواعي املؤدية إليها"

الفاضلة. وحماربة العالقات اجلنسية وأشكال االقرتان غري املشروعة، حتمي األسرة من اال�يار، 

احملضن الصاحل للنشء اجلديد، كما تنمي اإلقبال على وحتقق هلا السعادة واالستقرار لتصبح 

  ٤الزواج املشروع".

  التربية الواعية والحماية من االنحراف: -٣

إىل محاية ا�تمع من االحنرافات اجلنسية وما يتبعها من آثار  ميثاق األسرة في اإلسالميدعو 

املراهقني من املمارسات اليت سلبية، منها األمراض التناسلية وذلك بالعمل على وقاية الشباب و 

 )٥، ()٤الفقرة ( حيث نصت تثري غرائزهم اجلنسية أو تشجعهم على االنسياق وراء شهوا�م،

  )، على: ١١٢من املادة (

                                                           

  .٣٢) ص ١٩مرجع سابق، املادة (ميثاق األسرة يف اإلسالم،  -١

  .٣٤) ص ٢٣سابق، املادة (الرجع امل -٢

  .٢٩سابق، ص الرجع امل -٣

  .٣٦سابق، ص الرجع امل -٤



 

١٦  

من الضروري محاية الطفل وخاصة يف سن املراهقة من استثارة الغرائز اجلنسية، واالنفعال  -٤"

  مجيع األحوال:العاطفي عند التوعية اجلنسية، وجيب يف 

استخدام األسلوب األمثل يف التعبري، واملالئم لكل مرحلة من مراحل منو الطفل العقلي  - أ

  والوجداين.

إدماج املعلومات اجلنسية بصورة مالئمة ملرحلته العمرية يف مواد العلوم املناسبة هلا كعلم  - ب

  ية الدينية.األحياء، والعلوم الصحية، والعبادات واألحوال الشخصية، والرتب

اقرتان عرض مواد التوعية اجلنسية بتعميق اآلداب السلوكية اإلسالمية املتصلة �ذه  - ج

  الناحية، وبيان احلالل من احلرام، وخماطر احنراف السلوك اجلنسي عن التعاليم اإلسالمية السامية.

جع على ويف مجيع األحوال، جيب العمل على وقاية املراهقني من املمارسات اليت تش -٥

االحنراف، أو على إثارة الغرائز الدنيا املخالفة للتعاليم الدينية ولقيم ا�تمع، وذلك مبنع االختالط 

يف املدارس، والنوادي الرياضية، وتعيني مدربات للفتيات �ا، ومنع ارتياد املراهقني من اجلنسني 

ن تلك األماكن يف حالة ألماكن الفساد واللهو العابث، وتقرير عقوبات رادعة للمسئولني ع

 ١خمالفة ذلك".

*********  

  

                                                           

  .٧٠سابق، ص الجع املر  -١



 

١٧  

 املبحث�الثا�ي
ووا ق او ا  

  

  : ا - ا اول

  تعريف الطفولة في المواثيق الدولية: -أوالً 

  عرفت اتفاقية حقوق الطفلCRC »بأنه: "كل إنسان مل ١يف املادة (» الطفل (

 ١بلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه".يتجاوز الثامنة عشر ما مل ي

  على: "نؤكد من جديد التزامنا باختاذ  م٢٠٠٢وقد نص إعالن عامل جدير باألطفال

  ٢سنة". ١٨إجراءات لتعزيز ومحاية حقوق كل طفل أي كل إنسان عمره أقل من 

اهقة وبداية الشباب، برغم يالحظ يف هذا التعريف الدمج بني الطفولة الفعلية واملر  الدالالت:

انفراد كل مرحلة من املراحل خبصائص جسمية وانفعالية ونفسية خاصة �ا، واعتبارها مجيًعا 

، »ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه«مرحلة طفولة!  أما إضافة عبارة 

والقوانني الوطنية جيري ا، يتم حتديدها قانونً » سن الرشد«هي إضافة شكلية فقط، خاصة أن 

وعلى أرض الواقع، فإن  ا من الثوابت، خبالف الشريعة اإلسالمية. تغيريها، فهي ليست ثابتً 

السن الفعلي والقانوين النتهاء  ١٨معظم البالد غريت قوانينها الوطنية حبيث أصبح سن الـ

ولة عن اإلجناب، ورغم أن الطفولة.  وحتظى األنثى باهتمام خاص يف املواثيق الدولية، أل�ا املسؤ 

سنة هي فرتة إجنابية إال أن األمم املتحدة تصر على أ�ا  ١٨الفرتة العمرية من البلوغ وحىت سن 

                                                           

صديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة اتفاقية حقوق الطفل، اعتمدت وعرضت للتوقيع والت -١

، املادة ٤٩ا للمادة، وفقً ١٩٩٠سبتمرب/أيلول٢ :، تاريخ بدء النفاذ١٩٨٩نوفمرب/تشرين الثاين ٢٠، املؤرخ يف ٤٤/٢٦

)١.( 

  .١٤)، ص ٤، اإلعالن، الفقرة (UNICEFوثيقة عامل جدير باألطفال، يونيسيف  -٢



 

١٨  

تندرج ضمن مرحلة الطفولة، حىت أ�ا أطلقت على الفتاة يف تلك الفرتة تسمية خاصة وهي 

لسن بعد أن أطلقت "! حىت تتمكن من جترمي زواجها يف تلك اGirl Child"الطفلة األنثى 

  ».زواج األطفال«عليه 

 تعريف الطفولة في ميثاق األسرة في اإلسالم: -اثانيً 

املرحلة املمتدة من احلياة اجلنينية  فريى أن مرحلة الطفولة تشمل ميثاق األسرة في اإلسالمأما 

ة، حيث وذلك حني حتدث عن رعاية الطفل يف الشريعة اإلسالمييف رحم األم إىل مرحلة البلوغ، 

  ) على: "تشمل رعاية الشريعة اإلسالمية للطفل املراحل التالية:٩٢) من املــادة (١نص بند (

  اختيار كل من الزوجني لآلخر. - أ

  فرتة احلمل والوالدة. - ب

  من الوالدة حىت التمييز (مرحلة الطفل غري املميِّز). - ج

  ١من التمييز حىت البلوغ (مرحلة الطفل املميِّز)".  -د

د حددت هذه املادة املراحل املختلفة اليت تشتمل عليها رعاية الشريعة اإلسالمية للطفل فق

  بدًءا باختيار الزوجة، ومرورًا مبراحل احلمل والوالدة، مث التمييز فالبلوغ.

واليت تناقش وضع الطفل بالنسبة - ) ١١١أما يف حال ارتكاب الطفل جرم ما، فإن املادة (

تعترب الطفل هو الشخص الذي مل يبلغ احللم، وجيب أن تتم  - عفاءاتللقوانني اجلزائية واإل

الطفل الذي جتاوز سن التمييز ومل يصل إىل : "على ٢معاملته على هذا األساس، فتنص يف البند 

سن البلوغ اليت حيددها الشرع، تتدرج معاملته إما بإخضاعه ألحد تدابري الرعاية أو ألحد تدابري 

  ٢خمففة".اإلصالح أو لعقوبة 

*********  

                                                           

  .٦١إلسالم، مرجع سابق، ص ميثاق األسرة يف ا -١

  .٦٩سابق، ص الرجع امل -٢



 

١٩  

ما ا- ووا ق ا:  

  حقوق الطفل وواجباته في المواثيق الدولية: -أوالً 

، أي أن تصبح »�ج االحتياجات«من  بدالً » �ج احلقوق«ا الدولية حديثً تبنت املواثيق 

يتم » احتياجات«، وليست جمرد »حقوق إنسان«القضايا املطروحة يف االتفاقيات الدولية 

  املطالبة �ا، ويتضح الفارق يف البند التايل:

  النهج القائم «حتت عنوان  ٢٠٠٥أورد صندوق األمم املتحدة للسكان يف تقريره لعام

"إن النهج القائم على أساس تلبية احلاجات »: من احلاجات إىل احلقوق - على أساس احلقوق

لنهج القائم على أساس احلقوق فهو على األساسية، يعتمد على اإلحسان أو حسن النوايا، أما ا

أن اآلخرين هم  -ضمًنا–العكس من ذلك، يعرتف باألفراد باعتبارهم حائزي حقوق، مما يعين 

محلة واجب، أما احلاجات فهي بال شخص مكلف بتلبيتها، وال آلية مكلفة بتلبيتها. ويف إطار 

 واجبا�م وضع قوانني ونظم حقوق اإلنسان احلكومات هم محلة الواجب األساسيون، ومن بني

حقوقهم ويتمتعوا �ا، وأن يلتمسوا انتصافًا قضائي�ا يف حالة انتهاك متكن األفراد من أن ميارسوا 

تلك احلقوق وذلك يف إطار سيادة القانون. وباستطاعة الناس، باعتبارهم حائزي حقوق، أن 

كة األفراد وا�تمعات احمللية يف يطالبوا باستحقاقا�م املشروعة. وهذا النهج يشدد على مشار 

 . ١عملية صنع القرار اليت تشكل السياسات والربامج اليت تؤثر فيهم"

، أي »االحتياجات«يف السابق كانت تتبىن مدخل » التنمية«يعين هذا أن  الدالالت:

م ، ويرى صندوق السكان باألمم املتحدة أن من أه»احتياجات«املطالبة بأمور معينة باعتبارها 

عيوب ذلك النهج أنه مل تكن له آلية واضحة للمتابعة واملراقبة واحملاسبة. لذا مت حتويل مدخل 

، حيث مت وضع آليات واضحة ملتابعة احلكومات »املدخل احلقوقي«إىل » االحتياجات«

حائزي ا«ا يف الضغط على احلكومات بعد اعتبارهم وإشراك األفراد أيضً ومراقبتها وحماسبتها، 

  .ا كامالً بالتايل التطبيق الكامل للمواثيق الدولية تطبيقً و  »حقوق

                                                           

  . (بتصرف)٢٢،  ص٣، الفصل ٢٠٠٥وعد حقوق اإلنسان، حالة سكان العامل  -١



 

٢٠  

  الدولية، من خالل عدة مواثيق » حقوق الطفل«وقد وضعت األمم املتحدة منظومة

الصادر عن اجلمعية العامة » إعالن حقوق الطفل«واتفاقيات، بعضها خاص بالطفل فقط، مثل 

عام » عامل جدير باألطفال«ة ، و وثيق١٩٨٩عام » اتفاقية حقوق الطفل«، و ١٩٥٩يف 

اتفاقية «وثيقة آليات وسياسات لتفسري وتفعيل ، واليت اعترب�ا جلنة الطفل باألمم املتحدة ٢٠٠٢

، مثل »الطفلة األنثى«، ووثائق أخرى خاصة باملرأة مع إفراد أجزاء منها خاصة بـ »حقوق الطفل

  ا يف السطور التالية؛ا منه، ووثائق أخرى عديدة، سنعرض بعضً »١٩٩٥وثيقة بكني «

  :(من الناحية النظرية) مطالب إيجابية لصالح الطفل -١

 املثالعلى سبيل  منهااإلجيابية على بعض األمور من الناحية النظرية، اشتملت املواثيق الدولية 

  : من »اتفاقية حقوق الطفل«ما نصت عليه 

). و"تكفل ٦/١ادة يف احلياة"(امل ا أصيالً "تعرتف الدول األطراف بأن لكل طفل حقً   .أ 

). و"تعرتف الدول األطراف ٦/٢الدول األطراف إىل أقصى حد ممكن بقاء الطفل ومنوه" (املادة 

حبق الطفل يف التمتع بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه وحبقه يف مرافق عالج األمراض وإعادة 

  ) .٢٤/١التأهيل الصحي". (املادة 

 ).٧/١ق منذ والدته يف اسم". (املادة ا ويكون له احل"يسجل الطفل بعد والدته فورً   .ب 

"تشجيع وسائط اإلعالم على إيالء عناية خاصة لالحتياجات اللغوية للطفل الذي   .ج 

 /د).١٧ينتمي إىل جمموعة من جمموعات األقليات أو إىل السكان األصليني". (املادة 

ة وكرمية، ا حبياة كاملا أو جسديً "تعرتف الدول األطراف بوجوب متتع الطفل املعوق عقليً   .د 

يف ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية يف ا�تمع". (املادة 

٢٣/١.( 

"تقدم عند الضرورة املساعدة املادية وبرامج الدعم، وال سيما فيما يتعلق بالتغذية   .ه 

 ) .٢٧/٣والكساء واإلسكان". (املادة 

/أ). و"تشجيع ٢٨/١ا للجميع". (املادة ا جمانً ا ومتاحً االبتدائي إلزاميً "جعل التعليم   .و 

تطوير شىت أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أواملهين وتوفريها وإتاحتها جلميع األطفال، واختاذ 



 

٢١  

إليها". (املادة التدابري املناسبة مثل إدخال جمانية التعليم وتقدمي املساعدة املالية عند احلاجة 

ا للجميع على أساس القدرات". يل بشىت الوسائل املناسبة متاحً /ب)، و"جعل التعليم العا٢٨/١

 /ج).٢٨/١(املادة 

ا لكي تضمن محاية ورعاية األطفال املتأثرين بنزاع مسلح". "مجيع التدابري املمكنة عمليً   .ز 

  ).٣٨/٤(املادة 

ن، متثل البنود السابقة منظومة جيدة من احلقوق إذا مت تطبيقها وااللتزام �ا، ولكالدالالت: 

حق الطفل يف «إىل حد كبري، وأوهلا وأمهها  امنها نظريً  اكبريً   اعلى أرض الواقع، يعترب جزءً 

؛ ألن املواثيق الدولية تعطي املرأة احلق يف إجهاض جنينها إذا كان غري مرغوب فيه! »احلياة

يا واليمن وبالنسبة حلماية األطفال املتأثرين بالنزاعات املسلحة، يشهد واقع أطفال فلسطني وسور 

وغريهم على تقاعس األمم املتحدة عن محاية حقهم يف احلياة الذي واإلجيور والعراق وميامنار 

فقدوه بسبب ممارسات املعتدي الغاصب، واالكتفاء باالستنكار والشجب وإبداء القلق، واألمثلة  

  كثرية على ازدواجية املعايري لدى هيئة األمم املتحدة.

  طفل:مطالب تضر بمصلحة ال -٢

يف حني » حقوق إنسان للطفل«يف املقابل اشتملت املواثيق الدولية على مطالبات اعترب�ا 

أ�ا تتعارض بشكل مباشر مع التكوين القيمي واألخالقي والنفسي للطفل، وتعمل على تنميطه 

  وفقا للقيم الغربية، عالوة على تعارضها الواضح مع التشريع اإلسالمي، وأمهها: 

  : تامة وإلغاء كافة الفوارق بين الذكر واألنثى وبين الشواذ واألسوياءالمساواة ال  .أ 

 على: "حترتم الدول األطراف احلقوق املوضحة يف هذه » اتفاقية حقوق الطفل«نصت

االتفاقية وتضمنها لكل طفل خيضع لواليتها دون أي نوع من أنواع التمييز بغض النظر عن 

  ١أو لو�م أو جنسهم أو .. أو أي وضع آخر". عليهعنصر الطفل أو والديه أو الوصي 

  جيب القضاء على الفوارق بني ) على: ٢٠٠٢( »عامل جدير باألطفال«ونصت وثيقة"
                                                           

  ).١-٢اتفاقية حقوق الطفل، املادة ( -١
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  ١يف التعليم االبتدائي واإلعدادي والثانوي". Gender disparities اجلنسني

 املرأة ) للجنة مركز٥١االستنتاجات املتفق عليها الصادرة عن االجتماع ( كما نصت 

) على: "العمل على تغيري املواقف اليت ترسخ تقسيم العمل حسب نوع اجلنس (اجلندر) ٢٠٠٧(

  ٢وليات األسرية للعمل يف البيت".ؤ تعزيزًا لتقاسم املس

  ا ا سليمً على: "كفالة أن تتضمن الرتبية األسرية تفهمً » سيداو«اتفاقية  كذلك نصت

  ٣لألمومة بوصفها وظيفة اجتماعية".

يعين: املساواة  - يف اتفاقية الطفل ٢حسب املادة - » إلغاء التمييز بسبب اجلنس« الت:الدال

التامة بني الذكور واإلناث، وهو أمر له وجهان: وجه جيد كاملساواة بني األبناء من الذكور 

فة واإلناث يف املعاملة احلانية واإلنفاق املادي وكافة صور الرعاية. أما الوجه السيء فهو إلغاء كا

الفوارق بني «كذلك يعين القضاء على ،  األدوار والتشريعاتيف  الفوارق بني الذكر واألنثى

يف التعليم، أن يتم تربية األطفال على التساوي التام، و » Gender disparitiesاجلنسني 

يتم إعداد الذكور واإلناث متطابقان وال توجد بينهما أية فوارق، وأن أدوارمها كذلك متطابقة، 

تعمل جندية يف اجليش، أو عاملة يف مناجم الفحم، ويف جمال  -على سبيل املثال–فاملرأة 

الرياضة، ستمارس الرياضات العنيفة وتصبح مفتولة العضالت. أما الفتيان، فيتم تعليمهم أن 

األمومة وظيفة «وأن ، ا كامالً دوار موحدة يقتسمها الذكور واإلناث اقتسامً أاألدوار املنزلية هي 

كما نصت اتفاقية سيداو، فهي غري خمصصة للنساء فقط، وإمنا ميكن أن يقوم �ا » تماعيةاج

  أي شخص.

 أو الشذوذ والتمتع بالحماية الكاملة: زنىالحق في ممارسة ال  .ب 

 ) االهتمام بوجه خاص بتلبية احلاجات التثقيفية ) على: ١٩٩٥نصت وثيقة بكني"

جلة اجلانب اجلنسي من حيا�م معاجلة إجيابية ومسؤولة. واخلدمية للمراهقني كيما يتمكنوا من معا

                                                           

  .١٦)، ص ٥/ ٧، اإلعالن، الفقرة (UNICEFوثيقة عامل جدير باألطفال، يونيسيف  -١

، وثيقة رقم ٢٠٠٧) لسنة ٥١يف الدورة ( Agreed Conclusionsاالستنتاجات املتفق عليها  -٢

E/2007/27- E/CN.6/2007/9) ل).١٣، البند/ 

 /ب).٥، املادة (١٩٧٩اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة، سيداو،  -٣
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مع مراعاة حقوق الطفل يف الوصول إىل املعلومات، ويف السرية والثقة واالحرتام والقبول القائم 

على معرفة احلقائق.. وينبغي تشجيع الثقافة اجلنسية املتكاملة للشباب مبؤازرة اآلباء وتوجيههم، 

ر عن سلوكهم يف جمال اجلنس واخلصوبة مبا يساعدهم على النهوض ا على مسؤولية الذكو تأكيدً 

 ١باملسوؤليات اليت يتحملو�ا".

، تنص االتفاقيات على تقدمي كل اخلدمات ١٨يف حني جيرم الزواج حتت سن  الدالالت:

ا املعلومات التثقيفية حىت يتعلمن كيفية استخدام وسائل منع وأيضً ، للمراهقات الحواملوالرعاية 

حقوق «من » حق«مع توقي حدوث احلمل. واعتبار ذلك  زىناحلمل، اليت تتيح هلن ممارسة ال

وتكشف تلك البنود الوجه احلقيقي لألمم املتحدة، اليت حترم الفتيات من لألطفال. » اإلنسان

على رعايتهن وكفالة حقوقهن كاملة  واة يف ظل أزواج حيرصحياة كرميالزواج الذي يضمن هلن 

ا لكل يصبحن كًأل مباحً ل تهن وحقوقهنإهدار كرام ، وتصر علىواإلنفاق عليهن وعلى أبنائهن

  .»حقوق اإلنسان« ، حتت مسمىعابر سبيل

 حرية الفكر والوجدان والدين:   .ج 

عية لقوانني األسرة، ومن أمثلة عمد املواثيق الدولية التحقري من شأن الدين كمرجعية تشريتت

  ذلك:

  على: "حترتم الدول األطراف حق الطفل يف حرية الفكر » اتفاقية حقوق الطفل«نصت

"ال جيوز أن خيضع اإلجهار بالدين أو املعتقدات إال للقيود اليت ينص  .  و٢والوجدان والدين"

 ٣عليها القانون".

شمل هذا احلق حرية طلب مجيع أنواع املعلومات أن: "يكون للطفل احلق يف حرية التعبري، ويو 

واألفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو 

"جيوز إخضاع ممارسة هذا احلق لبعض القيود بشرط . والفن، أو بأية وسيلة أخرى خيتارها الطفل"

                                                           

 ).٢٦٧املرجع السابق، البند ( -١

  ).١٤/١، املادة (CRCاتفاقية حقوق الطفل  -٢

  ).١٤/٣، املادة (السابق املرجع -٣
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مني: (أ) احرتام حقوق الغري أو مسعتهم. (ب) محاية أن ينص القانون عليها وأن تكون الزمة لتأ

  ١األمن الوطين أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة".

  ايلي: "تعرتف االتفاقية مب» اتفاقية حقوق الطفل« من) ٥ملادة (االيونيسيف فسر وقد

ك البعض يف بعض بأنه عندما ينضج األطفال ويكونون قادرين على تكوين آرائهم، قد يشك

املمارسات الدينية أو التقاليد الثقافية. تدعم االتفاقية حق األطفال يف فحص معتقدا�م، لكنها 

احرتام حقوق وحريات  اعلى أن حقهم يف التعبري عن معتقدا�م يعين ضمنً  اتنص أيضً 

  ٢.اآلخرين"

حرية «دى الطفل طالبت اتفاقية حقوق الطفل بأن يكون ل» احلريات«حتت مربر  الدالالت:

 ممارسة، وهي سالح ذو حدين، أحدمها حممود، وهو حق الطفل يف »الفكر والوجدان والدين

شعائر دينه، ومحايته من اإليذاء بسبب دينه. أما اآلخر فهو مذموم، إذ يعطي الطفل حرية 

وحني يتم  الدين الذي يريده، وهذا احلق املمنوح للطفل يتعارض متاًما مع شريعة اإلسالم. اختيار

تنحية الدين تطغى الفردية واملادية البحتة، ويعلو مذهب املتعة؛ هلذا فإن املواثيق الدولية تطرح 

حرية «وحتت مربر  عن األديان واألعراف والتقاليد. احلريات اجلنسية واملساواة التامة بديالً 

عتها كذلك دون حرية احلصول على مجيع املعلومات دون حدود، وإذا »الطفل«يُعطى  »التعبري

أي اعتبار ألي حدود. والقيود اليت مسح بوجودها كلها ختص احرتام حقوق الغري واألمن العام 

هل تصب و نفسه وأخالقه؟ أال تستحق احلماية؟  »الطفل«واآلداب العامة. وماذا عن أمن 

  للطفل؟. »املصلحة الفضلى«ا يف حتقيق حقً  »احلرية املطلقة يف احلصول على املعلومة«

 لخصوصية المطلقة وعدم تدخل الوالدين في حياة الطفل الخاصة:ا  .د 

  نصت اتفاقية حقوق الطفل على: "ال جيوز أن جيري أي تعرض تعسفي أو غري قانوين

  "للطفل حق يف أن حيميه القانون من. و للطفل يف حياته اخلاصة أو أسرته أو منزله أو مراسالته"

                                                           

  ).١٣، املادة (ملرجع السابقا -١

2- FACT SHEET: A summary of the rights under the Convention on the 

Rights of the Child, UNICEF,  

https://www.unicef.org/crc/files/Rights_overview.pdf, Article (١٤). 
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  ١مثل هذا التعرض أو املساس".

االتفاقية على: "تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري التشريعية واإلدارية  كما نصت

واالجتماعية والتعليمية املالئمة حلماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة 

البدنية أو العقلية واإلمهال أو املعاملة املنطوية على إمهال، وإساءة املعاملة أو االستغالل، مبا يف 

اإلساءة اجلنسية، وهو يف رعاية الوالد/الوالدين أو الوصي القانوين/األوصياء القانونيني عليه، ذلك 

"ينبغي أن تشمل هذه التدابري الوقائية إجراءات أنه: أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته". و 

ة بشأ�ا فعالة.. لتحديد حاالت إساءة معاملة الطفل املذكورة حىت اآلن واإلبالغ عنها واإلحال

  ٢والتحقيق فيها ومعاجلتها ومتابعتها، وكذلك لتدخل القضاء حسب االقتضاء".

  ال حتدد االتفاقية »اتفاقية حقوق الطفل«) من ١٩للمادة ( اليونيسيف فسروقد" :

أشكال العقوبة اليت ينبغي على الوالدين استخدامها. لكن أي شكل من أشكال التأديب الذي 

  ٣ل".يشمل العنف غري مقبو 

 على: "تتخذ الدول األطراف كافة التدابري املناسبة  »اتفاقية حقوق الطفل«كما نصت

لضمان إدارة النظام يف املدارس على حنو يتمشى مع كرامة الطفل اإلنسانية ويتوافق مع هذه 

  ٤االتفاقية".

  جيب على بأنه »اتفاقية حقوق الطفل«) من ٢٨ملادة (ا اليونيسيف فسروقد" :

مات ضمان قيام مديري املدارس مبراجعة سياسات التأديب اخلاصة �م والقضاء على أي احلكو 

  ٥ممارسات تأديبية تشمل العنف اجلسدي أو العقلي أو إساءة املعاملة أو اإلمهال".

                                                           

  ).١٦/٢)، (١٦/١، املادة (CRCاتفاقية حقوق الطفل  -١

  ).٢، ١٩/١املادة ( ملرجع السابق،ا -٢

3- FACT SHEET: A summary of the rights under the Convention on the 

Rights of the Child, UNICEF,  

https://www.unicef.org/crc/files/Rights_overview.pdf, Article (١٩). 

  ).٢٨، املادة (CRCاتفاقية حقوق الطفل  -٤

5- FACT SHEET: A summary of the rights under the Convention on the 

Rights of the Child, UNICEF,  

https://www.unicef.org/crc/files/Rights_overview.pdf, Article (٢٨). 
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تفتح  اخلصوصية والسرية، واليت األطفال واملراهقنيحترص املواثيق الدولية على منح  الدالالت:

كلها، خاصة  بعد أن    مومليهم من خالل وسائل التواصل املختلفة وضخ السا�ال للوصول إ

إقامة سلطة اآلباء الرتبوية حيال أبنائهم. فإذا رغب الشاب أو رغبت الشابة يف  ت املواثيقكبل

وعدم التدخل يف شؤو�ا  »امخصوصيته«، وجب على الوالدين احرتام عالقة غري مشروعة

على الفور اللجوء للقانون  للمراهقخل بالتوبيخ أو جمرد التوجيه، حيق اخلاصة. وإذا جترأ األب وتد

  لتوقيف األب ومنعه من التدخل!

وقد كبلت االتفاقية اآلباء يف تأديب األبناء، مستخدمة ألفاظ مطاطة بدون تعريف واضح 

على إمهال، العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنية أو العقلية واإلمهال أو املعاملة املنطوية «مثل: 

؟ فمجرد التوبيخ »إساءة املعاملة«أو  »العنف«، فما هي حدود »وإساءة املعاملة أو االستغالل

! وهل تكبيل سلطة الوالدين التأديبية �ذا الشكل حيقق »ا وإساءة معاملةعنفً «ميكن أن يُعترب 

قيام بدوره ؟ حىت يف املدرسة مت تكبيل املعلم فما عاد يستطيع ال»املصاحل الفضلى للطفل«

الرتبوي، واكتفى بدوره التعليمي فقط، والذي بدأ يتالشى بسبب عدم احرتام الطلبة ملعلميهم، 

  فمن أمن العقاب أساء األدب).

وتتمثل يف فصل الطفل عن والديه يف بعض احلاالت إذا نص القانون الرعاية البديلة:   .ه 

 على ذلك:

 طراف عدم فصل الطفل عن على: "تضمن الدول األ »اتفاقية حقوق الطفل«نصت

ا ا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقً والديه على كره منهما، إال عندما تقرر السلطات املختصة، رهنً 

للقوانني واإلجراءات املعمول �ا، إن هذا الفصل ضروري لصون مصاحل الطفل الفضلى. وقد يلزم 

  اـدمـه. أو عنـا لـل أو إمهاهلمـة الطفـن معاملـاءة الوالديـة إســل حالـة مثــمثل هذا القرار يف حالة معين

  ١يعيش الوالدان منفصلني ويتعني اختاذ قرار بشأن حمل إقامة الطفل".

 كذلك نصت على: "حترتم الدول األطراف مسوؤليات وحقوق وواجبات الوالدين.. يف أن

  لــطفة الـــد ممارســني عنـــالئمـاد املــه واإلرشـــورة، التوجيــــل املتطــدرات الطفــع قـق مــة تتفيوفروا بطريق

                                                           

  ).٩/١، املادة (CRCاتفاقية حقوق الطفل  -١
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  ١احلقوق املعرتف �ا يف هذه االتفاقية".

ال شك يف أن األسرة هي احملضن الطبيعي لرتبية وتنشئة األطفال تنشئة فطرية  الدالالت:

ما تطلق هو ا برغباته و طبيعية، يف حني جتعل املواثيق الدولية بقاء الطفل يف حمضنه الفطري مرهونً 

، أو من »مصلحة الطفل الفضلى«ما هي  ، ومل يرد تفصيالً »مصلحة الطفل الفضلى«عليه 

الذي حيددها، هل حيددها أبواه أم الدولة، أم حيددها هو بنفسه وهو ما تشري إليه االتفاقيات 

وملاذا تُعطى السلطات احلق يف انتزاع الطفل من والديه حتت مربر  الدولية بشكل غري مباشر!!

؟ وما »إساءة املعاملة«. فما هي حدود »يعيش الوالدان منفصلني«أو عندما  »إساءة معاملته«

هي معايريها؟ وال نعلم ملصلحة من كل تلك اإلجراءات، فالطفل سيكون أول من يكتوي بنارها، 

مصلحة «، أي »أسرة بديلة«وال نرى يف فتح الباب أمام انتزاع الطفل من أسرته ونقله إىل 

وم �ا األبوان أو اجلدود واألعمام له، فأمهية األسرة للطفل ليست يف األدوار اليت يق» فضلى

واألخوال فحسب، وإمنا أل�ا هي املؤسسة الوحيدة اليت ال ُخيشى من وقوع أي ضرر منها على 

فإن هذا الضرر ال يُقارن باألضرار الفادحة اليت  -يف حاالت استثنائية- الطفل، وإذا ما وقع

إيواء ومؤسسات رعاية، مهما   ستلحق بالطفل حال إحلاقه بالبدائل األخرى من مالجئ ودور

  كانت مسميا�ا.

إحذر أن يغضب »: اتفاقية حقوق الطفل«وتبقى الرسالة املوجهة لوالدي الطفل من خالل 

منك ابنك فتفقده! وبالتايل سيغري اآلباء من سلوكهم حنو اآلبناء ليحوزوا رضاهم! أي أن الطفل 

تلك اليت تتحقق لعموم » صاحل فضلىم«ل هنا: أي اسرييب أبويه وليس العكس. والسؤ  هو من

» مصلحته الفضلى«وهل يدرك الطفل الصغري نفسه  مع تطبيق تلك املنظومة، األطفال واملراهقني

الذي » مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين«أما احرتام  حىت يتم إعطاؤه تلك الصالحية؟

احلقوق «يم أبنائهم ، فالسياق هو: مسئوليا�م يف تعل»اتفاقية حقوق الطفل«نصت عليه 

القيم اليت يؤمنون الدين و وكيفية التمسك �ا وممارستها، وليس تربيتهم وفق » االتفاقية املوجودة يف

  �ا!).

                                                           

  ).٥، املادة (املرجع السابق -١



 

٢٨  

  حقوق الطفل وواجباته في ميثاق األسرة في اإلسالم: -اثانيً 

  :أهم ما ورد فيهمن  .قوق الطفل وواجباتهيف امليثاق حل باب كاملمت ختصيص 

  بين الحقوق والواجبات: التوازن -١

حرص ميثاق األسرة على أن تقرتن حقوق الطفل مبا عليه من واجبات، ليؤكد أن تربية الطفل 

) على "من حق الطفل أن ١١٣جيب أن ترتكز على توازن حقوقه مع واجباته، فنصت املــادة (

ى التماسك ينشأ منذ البداية على اكتساب العادات االجتماعية الطيبة، وخاصة باحلرص عل

األسري واالجتماعي، بالتوادِّ والرتاحم بني أفراد األسرة واألقرباء، وصلة األرحام، واإلحسان إىل 

الوالدين، وطاعتهما يف املعروف، والرب �ما، واإلنفاق عليهما، ورعايتهما عند احلاجة لِكَرب أو 

محة بالصغري، وحب اخلري للناس، عوز، وأداء سائر حقوقهما املقررة شرًعا، وعلى توقري الكبري، والر 

  ١والتعاون على الرب والتقوى".

نصت   حيث  ) للتأكيد على واجبات الطفل حنو والديه،٧٨كما خصص امليثاق املادة (

 :على

  صحبتهما باملعروف ولو كانا على غري دينه أو مذهبه. -١"

  اّصة أمه.اإلحسان إليهما وإكرامهما والقيام حبقوقهما ورعاية شيخوختهما وخ - ٢ 

َهرمها وال يؤذيهما أدىن إيذاء ولو باإلشارة. - ٣    أال يرفع صوته عليهما وال يـَنـْ

رعاية حقوقهما بعد وفا�ما بالدعاء واالستغفار هلما َوإنفاذ عهدمها ووصيتهما وإكرام  - ٤ 

  ٢صديقهما وصلة رمحهما".

  إنجابه بطريقة شرعية: -٢

وليس  إىل احلياة من زواج طبيعي بني رجل وامرأة،يؤكد امليثاق على حق الطفل يف أن يأيت 

) من املادة ٤ا على نشأته وكرامته ومكانته يف ا�تمع، فنصت الفقر (من طريق سفاح يؤثر سلبيً 

                                                           

  .٧١ميثاق األسرة يف اإلسالم، مرجع سابق، ص  -١

 .٥٦سابق، ص الرجع امل -٢



 

٢٩  

  ١) على "من حق الطفل أن يأيت إىل احلياة عن طريق الزواج الشرعي بني رجٍل وامرأة".٩١(

  حسن اختيار والديه لبعضهما: -٣

لطفل يف الشريعة اإلسالمية مبكرًا قبل زواج الوالدين؛ وذلك بإحسان اختيار كل تبدأ حقوق ا

منهما لآلخر؛ األمر الذي ينعكس بطبيعة احلال على الطفل الذي جييء إىل الدنيا وقد اكتسب 

من والديه الصفات الوراثية، كما تتحدد له حبكم حتديد األب واألم البيئة اليت سينشأ فيها 

سيحظى �ا يف جماالت الصحة والتغذية والرتبية والتعليم وغريها، والطفل الذي  والعناية اليت

ستصيبه وتتجسد فيه آثار هذا االختيار ليس له من يرعى مصلحته املقبلة أعظم من والديه، 

ولذلك حرصت الشريعة اإلسالمية على التوصية حبسن اختيار الزوجني أحدمها لآلخر، وأن يلتزم 

) من ٩٤، وهذا ما أكدت عليه املادة (٢الناجح اليت حدد�ا الشريعة اإلسالميةمبعايري الزواج 

ميثاق األسرة حني نصت على: "من حق الطفل على أبويه أن ُحيْسن كّل منهما اختيار اآلخر، 

  ٣وأن يلتزم مبعايري الزواج الناجح اليت حدد�ا الشريعةاإلسالمية".

  أهمية دور األسرة في تنشئته: -٤

ة االجتاهات املعاصرة يف الغرب املؤدية إىل تفكيك األسرة؛ وذلك ِجبَْعِلها أسرًة تقوم وخلطور 

من كو�ا أسرة ذات أواصر متعددة: بيولوجية  على الرابطة البيولوجية الفردية وحدها، بدالً 

 وإنسانية وعاطفية وجمتمعية متكاملة، وذات التزامات وحقوق متبادلة، مث بتشجيع َحتَلُِّل كل من

األب واألم من التزاما�ما جتاه األوالد، فقد حرص امليثاق على بيان أوجه أمهية األسرة بالنسبة 

للطفل يف اإلسالم، والذي حرص على أن ينشأ الطفل يف أسرة ممتدة الروابط حتميه وترعاه 

الالزمة  ) من امليثاق على: "األسرة حمِضن الطفل وبيئته الطبيِعيَّة٩٣، فقد نصت املادة (٤وتربيه

لرعايته وتربيته، وهي املدرسة األوىل اليت يـَُنّشأ الطفل فيها على القيم اإلنسانية واألخالقية 

                                                           

  .٦١رجع سابق، ص ملا -١

 .٢٩٦رجع سابق، ص امل -٢

 .٦٢رجع سابق، ص امل -٣

 .٢٩٥رجع سابق، ص امل -٤



 

٣٠  

  ١والروحية والدينية".

  العناية بالجانب الديني واألخالقي: -٥

) على: ١١٢) من املادة (٢أكد ميثاق األسرة على ضرورة تنشئته عليها، فنصت الفقرة (

األساسية تعليمه قواعد اإلميان، وتدريبه على عبادة اهللا، وطاعته، وتأديبه  "ومن أولويات الرتبية

بآداب اإلسالم، ومكارم األخالق، وتعويده على اجتناب احملرمات، وسائر السلوكيات والعادات 

السيئة والضارة، والبعد عن قرناء السوء، وتوجيهه إىل الرياضة املفيدة، والقراءة النافعة، وأن يكون 

، كما نص البند (أ) من ٢لدان أو املسئولون عن رعايته قدوة عملية صاحلة له يف كل ذلك"الوا

) على: "تنمية وعي الطفل حبقائق الوجود الكربى: ِمن خالٍق مدبر، ١١٤) من املادة (١الفقرة(

  ٣وكوٍن مسخَّر، وإنساٍن ذي رسالة، وحياِة ابتالٍء يف الدنيا متهيًدا حلياِة جزاٍء يف اآلخرة".

  حق الحياة والبقاء: -٦

حرص امليثاق على التأكيد على حق الطفل يف احلياة والبقاء، وهذا احلق واجب وأمر شرعي 

يبدأ باحملافظة على اجلنني قبل أن يولد بتحرمي قتله وإجهاضه إال يف حالة تعرض األم خلطر حمقق، 

  :) حيث نصت على٢) و(١) يف الفقرة (٩٥وهذا ما أكدت عليه املادة (

  لكل طفل منذ ختلقه جنيًنا حٌق أصيٌل يف احلياة، والبقاء، والنماء. - ١" 

حيرم إجهاض اجلنني إال إذا تعرضت حياة األم خلطر حمقق ال ميكن تالفيه إال -٢

  ٤باإلجهاض".

  الحفاظ على الهوية: -٧

اللغة  يؤكد امليثاق على ضرورة احرتام هوية الطفل واحلفاظ عليها، خاصة فيما يتعلق بعناصر

                                                           

 .٦٢رجع سابق، ص امل -١

 .٧٠رجع سابق، ص امل -٢

 .٧٢رجع سابق، ص امل -٣
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٣١  

) على: "للطفل احلق يف احلفاظ على ٩٧والثقافة واالنتماء الديين واحلضاري، فنصت املادة (

ُهويته، مبا يف ذلك امسه، وجنسيته، وِصالته العائلية، وكذلك لغته، وثقافته، وعلى انتمائه الديين 

  ١واحلضاري".

  :الحفاظ على النسب -٨

منذ اليوم األول لوالدته حّقه يف االنتساب إىل  من مجلة احلقوق اليت كفلها اإلسالم للطفل

والديه الشرعيني، وهذا احلق يعتين به اإلسالم عناية خاصة، بل اعتربه األصوليون من مقاصد 

  ) على:١٠٤وهلذا نص امليثاق يف املادة ( ٢الشريعة،

  للطفل احلق يف االنتساب إىل أبيه وأمه الشرعيني. -١"

املمارسات اليت تشكك يف انتساب الطفل إىل أبويه، كاستئجار  -بناء على ذلك- وَحتُْرُم  -٢

  األرحام وحنوه.

  وتـُتََّبع يف ثبوت النسب أحكاُم الشريعِة اإلسالمية". -٣

) على: "وال جتيز الشريعة اإلسالمية نظام التبّين، ١٠٦) من املادة (٣كما نصت الفقرة (

  ٣ا لألطفال أي�ا كان انتماؤهم".ولكنها تكفل حقوق الرعاية االجتماعية بكافة صوره

  حق التأديب: -٩

حرص امليثاق على حتقيق التوازن بني محاية الطفل من اإليذاء ومنح األب أو املسئول عن 

  ) على:١١٦فنصت املادة (يف حدود وضوابط معينة، تربيته حق تأديبه 

سُّف، ومن إساءة للطفل احلق يف محايته من كافة أشكال اإليذاء، أو الضرر أو أّي تع -١"

معاملته بدنًيا أو عقلًيا أو نفسًيا، ومن اإلمهال أو أية معاملة ماسَّة بالكرامة من أي شخص 

                                                           

 .٦٣جع سابق، ص املر  -١

 .٣١١رجع سابق، ص امل -٢

 .٦٦رجع سابق، ص امل -٣



 

٣٢  

  يتعهد الطفل أو يقوم برعايته.

وال خيّل هذا احلق مبقتضيات التأديب والتهذيب الالزم للطفل، وما يتطلبه ذلك من  -٢

 وسائل اإلفهام واإلقناع والرتغيب والتشجيع، جزاءات مقبولة تربوي�ا، جتمع حبكمة وتوازن بني

  ١ووسائل الرتهيب والعقاب بضوابطه الشرعية والقانونية والنفسية".

  التوعية الجنسية والحماية من االنحراف: - ١٠

يدعو ميثاق األسرة يف اإلسالم إىل محاية الطفل واملراهق من استثارة غرائزه الدنيا عند توعيته 

  ) على:١١٢) من املادة (٥) و(٤تنص الفقرة (باألمور اجلنسية، ف

من الضروري محاية الطفل وخاصة يف سن املراهقة من استثارة الغرائز اجلنسية، واالنفعال  -٤"

  العاطفي عند التوعية اجلنسية، وجيب يف مجيع األحوال:

عقلي استخدام األسلوب األمثل يف التعبري، واملالئم لكل مرحلة من مراحل منو الطفل ال - أ

  والوجداين.

إدماج املعلومات اجلنسية بصورة مالئمة ملرحلته العمرية يف مواد العلوم املناسبة هلا كعلم  - ب

  األحياء، والعلوم الصحية، والعبادات واألحوال الشخصية، والرتبية الدينية.

 اقرتان عرض مواد التوعية اجلنسية بتعميق اآلداب السلوكية اإلسالمية املتصلة �ذه - ج

  الناحية، وبيان احلالل من احلرام، وخماطر احنراف السلوك اجلنسي عن التعاليم اإلسالمية السامية.

ويف مجيع األحوال، جيب العمل على وقاية املراهقني من املمارسات اليت تشجع على  -٥

نع االختالط االحنراف، أو على إثارة الغرائز الدنيا املخالفة للتعاليم الدينية ولقيم ا�تمع، وذلك مب

يف املدارس، والنوادي الرياضية، وتعيني مدربات للفتيات �ا، ومنع ارتياد املراهقني من اجلنسني 

ألماكن الفساد واللهو العابث، وتقرير عقوبات رادعة للمسئولني عن تلك األماكن يف حالة 

  ٢خمالفة ذلك".

*********  

                                                           

 .٧٠ص  رجع سابق،امل -١

  .٧٤سابق، ص الرجع امل -٢



 

٣٣  

ا  
  

  

املرأة والطفل، رؤية أحادية لقضايا املرأة والطفل، ال تقبل هلا حتمل املواثيق الدولية اخلاصة ب

. ومتارس األمم املتحدة كل الضغوط املمكنة إلرغام احلكومات املختلفة على تطبيق تلك بديالً 

  ، متجاهلة أي حتفظات وضعتها تلك احلكومات أثناء التوقيع عليها.وشامالً  ا كامالً املواثيق تطبيقً 

لى عدد من املصطلحات املطاطة، منها: العنف ضد  املرأة، واجلندر، وترتكز تلك املواثيق ع

والصحة اإلجنابية، وغريها، مع ربطها مجيعا بالتنمية املستدامة. وتشكل تلك املصطلحات 

منظومة متكاملة لنمط احلياة االجتماعي الغريب، الذي تفككت فيه األسرة، وحلت العالقات 

سرة، وتضاءلت قيمة العفة يف مقابل املتعة، وسيطرت عليه العابرة والعالقات الشاذة حمل األ

الفردية والصراعية حني تضاءلت قيميت التضحية والرتاحم بني أفراد األسرة وا�تمع. فتأيت تلك 

املواثيق لتكون أداة األمم املتحدة يف عوملة ذلك النمط على شعوب األرض قاطبة مع التجاهل 

  قافية لتلك الشعوب. التام للمرجعيات الدينية والث

وقد أدركت اللجنة اإلسالمية العاملية للمرأة والطفل أمهية إبراز القيم اإلسالمية األصيلة لألسرة 

من القرآن والسنة، فعكف علماؤها األجالء على وضع أول ميثاق عاملي لألسرة يف اإلسالم 

رة، وليكون منهجا للحياة ليكون حاضرا بني يدي املشرعني لالستقاء منه يف تشريع قوانني األس

  لكل من ينشد حياة هانئة مطمئنة.

ضرورة العمل على مسارين: املسار األول هو مسار محاية األسرة من اهلجمة التغريبية  ونرى

الشرسة اليت تستهدف استئصاهلا من اجلذور واليت تتم من خالل مواثيق واتفاقيات دولية أصدر�ا 

  ات العامل.األمم املتحدة ووقعت عليها حكوم

واملسار الثاين، هو إصالح البيت من الداخل، ووضع حلول عملية إلعادة اللحمة األسرية، 

واسرتداد األسرة عافيتها، حىت تعود للمجتمع قوته، وهويته اليت يوشك أن يفقدها يف مهب ريح 

  العوملة.



 

٣٤  

ات  

  

تفاقيات الدولية املتعلقة باملرأة والطفل من دعوة احلكومات إىل القيام بدراسة مشروعات اإل  .١

 منظور إسالمى قبل التوقيع والتصديق عليها.

دعوة احلكومات وصناع القرار اىل التمسك بالتحفظات اليت وضعت عند التوقيع على   .٢

لدولية اا من تعارضها مع الشريعة اإلسالمية، وعدم االستجابة للضغوط االتفاقيات الدولية انطالقً 

 ك التحفظات، واحرتام حق الشعوب يف تقرير أوضاعها اخلاصة.لرفع تل

 دعوة احلكومات لتنقيح قوانني األسرة فيها من كل ما يتعارض مع الشريعة اإلسالمية. .٣

دعوة احلكومات إىل تبين ميثاق األسرة يف اإلسالم على كافة املستويات احمللية والدولية كوثيقة   .٤

 ريعية لقوانينها.إسالمية عاملية لألسرة ومرجعية تش

تعميم ميثاق األسرة يف اإلسالم، الصادر عن اللجنة اإلسالمية العاملية للمرأة والطفل، على  .٥

الربملانات ليكون أرضية تشريعية لقوانني األسرة واألحوال الشخصية يف العامل اإلسالمي، وعلى 

 املؤسسات التعليمية، واالجتماعية، والقانونية.

الشرعية املتعلقة بالبناء األسري وتعميمها على أبناء األمة والتنبيه على  بيان األحكام الدينية .٦

خطورة التشريعات اليت حتاول املدونات الدولية فرضها على جمتمعاتنا، أو نشرها يف مناهجنا 

 التعليمية، أو اعتمادها يف قوانني األحوال الشخصية.

 جمتمعاتنا ومحايتها خماطر القبول تنبيه السلطات التشريعية والتنفيذية إىل ضرورة حتصني  .٧

بالتشريعات الدولية املناقضة هلوية األمة وتشريعا�ا، وضرورة حضور األحكام والفتاوى الشرعية 

 إزاء دعوات التغريب واالستالب التشريعي، يف أية حمادثات دولية أو برامج إعالمية.

، من أجل حتصينه يف مواجهة تدريس "فقه األسرة" وترسيخ "ثقافة العفة" لللشباب املسلم  .٨

 دعوات اإلباحية املنتشرة يف هذا العصر.



 

٣٥  

إىل تنظيم دورات تدريبية منبثقة عن  - حكومية وغري حكومية–دعوة اجلهات املعنية باألسرة  .٩

 ميثاق األسرة يف اإلسالم ضمن مشروعات للتأهيل للزواج، ومشروعات إلصالح األسرة.

 .ا األسرة لتعزيز مكانتها وقيمتهاتشجيع انشاء مؤسسات متخصصة يف قضاي .١٠

 تأسيس أكادمييات لعلوم األسرة، تقوم بتأهيل املقبلني على الزواج  .١١

دعوة املهتمني بشئون املرأة ىف العاملني العرىب واإلسالمى إىل تنسيق العمل فيما بينهم على  .١٢

آليات حلل  إختالف تيارا�م للعمل كجبهة موحدة ىف مواجهة حركات التغريب والتبعية وإجياد

 قضايا األسرة 

ترمجة ميثاق األسرة يف اإلسالم إىل كل اللغات احلية وطباعته لتوسيع انتشاره بني شعوب  .١٣

 العامل.

*********  

 

   



 

٣٦  

ا   
  

  

 »حقوق اإلنسان«لـسعى هذا البحث إىل إبراز الفروق بني الرؤية اليت تتبناها املواثيق الدولية 

لعدد من القضايا األسرية اهلامة، وقد استخدمت الباحثة  اإلسالم ميثاق األسرة فيوبني رؤية 

منهجية املقارنة بني النصوص اليت وردت يف االتفاقيات الدولية وبني اليت وردت مبيثاق األسرة يف 

  وقد تبني خالل الدراسة األمور التالية: اإلسالم يف دراسة قضايا البحث.

 ى رفع سن الزواج، وذلك من خالل: رفع سن نصت املواثيق الدولية عل: سن الزواج

من  وأنه» مبكرزواج «و » زواج أطفال« ١٨سنة، واعتبار الزواج حتت الـ ١٨الطفولة إىل 

أسباب إصابة الفتاة باإليدز، وأنه شكل من أشكال االجتار بالفتيات، وأنه ممارسة ضارة بالفتاة 

التبكري بزواج الشباب درًءا لدواعي على  ميثاق األسرة في اإلسالمجيب منعها. بينما حيث 

  ا له ومحاية ألخالق ا�تمع.االحنراف األخالقي وحتصينً 

 ) شجعت املواثيق الدولية على ممارسة كافة ، شذوذ): زنىالعالقات غير الشرعية

اليت ال جيوز منعها أو املعاقبة  »حقوق اإلنسان«ألوان العالقات غري الشرعية، واعترب�ا من 

فريفض كل أشكال  ميثاق األسرة في اإلسالما. أما ا وجمتمعيً عت إىل محايتها قانونيً عليها، وس

االقرتان غري املشروعة، ويعترب الزواج الشرعي هو الوسيلة الوحيدة على سبيل احلصر إلباحة 

  اقرتان الرجل باملرأة، واألساس الوحيد لبناء األسرة.

  :السلوك اجلنسي «الدولية إىل ممارسة  دعت املواثيقالوقاية من األمراض التناسلية

(مبعىن االكتفاء بشريك واحد، واستخدام الواقيات) بغض النظر عن كون العالقة  »املسئول

ا حىت يفصحوا ومتعاطي املخدرات والشواذ جنسيً  »الداعرات«شرعية أم ال. كما طالبت حبماية 

فقد جعل الزواج الشرعي (بني  مميثاق األسرة في اإلسالعن مرض اإليدز إذا ما أصيبوا به. أما 

رجل وامرأة) الوسيلة الوحيدة إلشباع الرغبات، وحرم كل أشكال املمارسات اجلنسية غري 

  املشروعة، واليت تؤدي إىل اإلصابة باألمراض التناسلية مثل مرض اإليدز وشيوعها.



 

٣٧  

  :كل إنسان تعرف املواثيق الدولية الطفل بأنه  تعريف الطفولة في المواثيق الدولية

فينص على أن مرحلة الطفولة تشمل  ميثاق األسرة في اإلسالمسنة. أما  ١٨عمره أقل من 

  املرحلة املمتدة من احلياة اجلنينية يف رحم األم إىل مرحلة البلوغ.

 اشتملت املواثيق الدولية على عدة أمور إجيابية تصب يف : حقوق الطفل وواجباته

احتوت على مطالبات تضر به، مثل: املساواة التامة وإلغاء كافة  صاحل الطفل، لكنها يف املقابل

و الشذوذ ومتتعها باحلماية  زىنالفوارق بني الذكر واألنثى وبني الشواذ واألسوياء، وإباحة ال

ميثاق األسرة في الكاملة، واخلصوصية املطلقة وعدم تدخل الوالدين يف حياة الطفل اخلاصة. أما 

، كما تفرد بوضع العديد من حقوق وواجبات الطفل ا كامالً ل بابً فقد خصص للطف اإلسالم

مثل: التوازن بني حقوقه وواجباته، حقه يف يتم إجنابه بطريقة شرعية، حقه يف حسن اختيار 

والديه لبعضهما، حقه يف تنشئته يف أسرة ممتدة الروابط حتميه وترعاه وتربيه، حقه يف العناية 

تنشئته، حقه يف احلياة والبقاء، حقه يف احلفاظ على هويته، حقه باجلانب الديين واألخالقي يف 

يف احلفاظ على نسبه، حقه يف التوازن بني محايته من اإليذاء ومنح املريب حق تأديبه بضوابط 

  حمددة، حقه يف التوعية اجلنسية املنضبطة واحلماية من االحنراف.

*********  

   



 

٣٨  

اا   

  المراجع العربية: -أوالً 

  .١٩٧٩اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة، سيداو،  .١

  .١٩٨٩، CRCاتفاقية حقوق الطفل،  .٢

، ٢٠٢١- ٢٠١٦ ااالسرتاتيجيات العاملية لقطاع الصحة، األمراض املعدية املنقولة جنسيً  .٣

  اإلجراءات ذات األولوية بالنسبة إىل البلدان.

للجنة مركز املرأة  ٤٣يف الدورة  Agreed conclusionsاالستنتاجات املتفق عليها  .٤

  .١٩٩٩باألمم املتحدة، بعنوان "املرأة والصحة"، لسنة 

اإلعالن السياسي بشأن فريوس نقص املناعة البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب  .٥

(اإليدز): تكثيف جهودنا من أجل القضاء على فريوس نقص املناعة البشرية، قرار اختذته 

 ٦٥، األمم املتحدة، اجللسة A/RES/65/277، ٢٠١١ة يف يونيه اجلمعية العام

  للجمعية العامة.

تعليقات ختامية: تركيا، اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، الدورة الثانية  .٦

  .٢٠٠٥والثالثون، يناير 

للسكان  ، برنامج عمل املؤمتر الدويل١٩٩٤تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، القاهرة  .٧

 والتنمية.

) ٢٠٠٤، نيويورك (٥٩تقرير جلنة حقوق الطفل، اجلمعية العامة، األمم املتحدة، الدورة  .٨

)، فريوس نقص ٢٠٠٣( ٣، املرفق التاسع، التعليق العام رقم A/59/41، ٤١امللحق رقم 

  املناعة البشرية/اإليدز وحقوق الطفل.

عدية املنقولة جنسيً مسودة االسرتاتيجيات العاملية لقطاع الصحة، األ .٩
ُ
- ٢٠١٦، امراض امل

٢٠٢١ ،A69/33.تقرير من األمانة، االبتكارات ذات األولوية إىل البلدان ،  

، القاهرة، ٤ميثاق األسرة يف اإلسالم، اللجنة اإلسالمية العاملية للمرأة والطفل، ط .١٠

٢٠١١.  



 

٣٩  

  .٢٠٠٥وعد حقوق اإلنسان، حالة سكان العامل  .١١

  .٢٠٠٢ وثيقة عامل جدير باألطفال، .١٢

  المراجع األجنبية: - اثانيً 

1. Abstinence and Outercourse, Planned Parenthood, 

https://www.plannedparenthood.org/learn/birth-

control/abstinence-and-outercourse 

2. Discrimination and violence against individuals based on their 

sexual orientation and gender identity, Report of the Office of 

the United Nations High Commissioner for Human Rights, 

Human Rights Council Twenty-ninth session, A/HRC/29/23, 

May 2015, Conclusions and recommendations. 

3. EARLY MARRIAGE- CHILD SPOUSES, INNOCENTI 

DIGEST, No.7 - March 2001. 

4. FACT SHEET: A summary of the rights under the Convention 

on the Rights of the Child, UNICEF, 

https://www.unicef.org/crc/files/Rights_overview.pdf. 

5. Gender, equity and human rights, World Health Organization 

WHO, Glossary of terms and tools. 

6. Global Sexual and Reproductive Health Service Package for 

Men and Adolescent Boys, Section 2: Building blocks to 

working on men’s SRH, Including a focus on young men and 

couples, Specific considerations related to sexual orientation.  

7. Integrating Human Rights and Gender Equality in Evaluatios, 

Guidance Document, August 2014, Towards UNEG 



 

٤٠  

Guidance, Chapter 2. Human rights and Gender Equality, 

Concepts and principles. 

8. UN AIDS Guidance Note on HIV and Sex Work, UNAIDS/ 

09.09E, Last updated April 2012. 

*********  

    



 

٤١  

اس  
  

  صفحة      وانـالعن     

 ١  مقدمة

 ٣  العالقة بين الجنسين خارج نطاق الزواج -المبحث األول

 ٣  سن الزواج - المطلب األول

 ٣  الدولية املواثيق يف الزواج سن -أوالً 

 ٤  اإلسالم يف األسرة ميثاق يف الزواج سن -ثانًيا

 ٤  شذوذ) ،العالقات غري الشرعية (زىن - المطلب الثاني

 ٤  الدولية املواثيق يف الشرعية غري العالقات -أوالً 

 ١٢  اإلسالم يف األسرة ميثاق يف الشرعية غري العالقات -ثانًيا

 ١٣  الوقاية من األمراض التناسلية - المطلب الثالث

 ١٣  الدولية املواثيق يف التناسلية األمراض من احلماية/ الوقاية -أوالً 

 ١٤  اإلسالم يف األسرة ميثاق التناسلية األمراض من الوقاية -ثانًيا

 ١٧  تعريف الطفولة وحقوق الطفل وواجباته -المبحث الثاني

 ١٧  تعريف الطفولة -المطلب األول

 ١٧  الدولية املواثيق يف الطفولة تعريف -أوالً 



 

٤٢  

 ١٨  اإلسالم يف األسرة ميثاق يف الطفولة تعريف -ثانًيا

 ١٩  حقوق الطفل وواجباته - المطلب الثاني

 ١٩  الدولية املواثيق يف وواجباته الطفل حقوق -أوالً 

 ٢٨  اإلسالم يف األسرة ميثاق يف وواجباته الطفل حقوق -ثانًيا

 ٣٣ الخاتمــة

 ٣٤  التوصيات

 ٣٦ ملخص البحث

 ٣٨  قائمة املراجع

  

 


