
  نصوص مواد ميثاق الطفل في اإلسالم 
  
صادر عن اللجنة االسالمية العالمية للمرأة والطفل التابعة للمجلس االسالمي للدعوة [

  ]واالغاثة
   

  .العناية بالطفل منذ بدء تكوين األسرة: الفصل األول 
  

  .الحـــريات والحقوق اإلنسانية العامة: الفصل الثاني 
  

  .ألحوال الشخصيةحقـــوق ا: الفصل الثالث 
  

  .األهليــة والمسئولية الجنائية: الفصل الرابع 
  

  .إحســـان تربية الطفل وتعليمه: الفصل الخامس 
  

  .الحمــاية الـمـتكـامــلة: الفصل السادس 
  

  .مراعاة المصالح الفضلى للطفــل: الفصل السابع 
  

  الفصل األول
  

  العناية بالطفل منذ بدء تكوين األسرة
  

  ) ١(مــادة 
  طلب الولد حفًظا للجنس البشري

  
  . الطفل نعمٌة إلهية، ومطلٌب إنسانيٌّ فطرّي-١
  . وُتَرغِّب الشريعة اإلسالمية في طلب األوالد حفًظا للجنس البشري-٢
 ولذلك ُتحرِّم الشريعة تعقيم الرجال والنساء واستئصال األرحام واإلجهاض بغير -٣

  .تحول دون استمرار مسيرة البشريةي ضرورة طبية، آما ُتحرِّم الطرق الت
  . من حق الطفل أن يأتي إلى الحياة عن طريق الزواج الشرعي بين رجٍل وامرأة-٤
  

  ) ٢(مــادة 
  لرعاية المتكاملة منذ بدء الزواجا
  :إلسالمية للطفل المراحل التالية تشمل رعاية الشريعة ا-١
  . اختيار آل من الزوجين لآلخر-أ
  .والدة فترة الحمل وال-ب



  ).مرحلة الطفل غير المميِّز(ييز  من الوالدة حتى التم-ج
  ).مرحلة الطفل المميِّز( البلوغ  من التمييز حتى-د
  . وتنشأ للطفل في آل من هذه المراحل حقوق تالئمها-٢
  

  ) ٣(مــادة 
  األسرة مصدر القيم اإلنسانية

  
وتربيته، وهي المدرسة األسرة محِضن الطفل وبيئته الطبيِعيَّة الالزمة لرعايته 

  .األولى التي ُيَنّشأ الطفل فيها على القيم اإلنسانية واألخالقية والروحية والدينية
  

  )٤(مــادة 
  االلتزام بمعايير الزواج الناجح

من حق الطفل على أبويه أن ُيْحسن آّل منهما اختيار اآلخر، وأن يلتزم بمعايير 
» ٥١«سالمية والمنصوص عليها في المادة الزواج الناجح التي حددتها الشريعة اإل

  .من هذا الميثاق
  

----------------------  
  

  الفصل الثاني
  

  الحـــريات والحقوق اإلنسانية العامة
  

  )٥(مــادة 
  حق الحياة والبقاء والنماء

  .ٌل في الحياة، والبقاء، والنماء لكل طفل منذ تخّلقه جنيًنا حٌق أصي-١
ال إذا تعرضت حياة األم لخطٍر محقق ال يمكن تالفيه إال  يحرم إجهاض الجنين إ-٢
  .اإلجهاضب
ئمة من خالل رعاية  من حق الجنين الحصول على الرعاية الصحية والتغذية المال-٣

  . أمه الحامل
 َيْحُرم بوجه عام اإلضرار بالجنين، وقد نظمت الشريعة اإلسالمية الجزاء المدني -٤

  .والعقابي لمن يخالف ذلك
  
  )٦(ادة مــ

  االحتفاء بمقدم الطفل
من حّق الطفل عند والدته إحسان تسميته، وإبداء السرور والبشرى بمقدمه، والتهنئة 

به واالحتفال بمولده، وتأمر الشريعة اإلسالمية بالتسوية بين البنين والبنات في آل 
  . بالبنات، أو فعل أي شيء يؤذيهنهذه األمور، وُتَحرِّم التسخُّط



  
  ) ٧(مــادة 

  ةالحفاظ على الهوي
للطفل الحق في الحفاظ على ُهويته، بما في ذلك اسمه، وجنسيته، وِصالته العائلية، 

  .وآذلك لغته، وثقافته، وعلى انتمائه الديني والحضاري
  

  ) ٨(مــادة 
  تحريم التمييز بين األطفال

ألطفال سواٌء أآان ُتحرُِّم الشريعة اإلسالمية أي نوع من أنواع التفرقة أو التمييز بين ا
التمييز بسبب عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه، أو لونهم أو جنسهم 

أو جنسيتهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي، أو أصلهم القومي أو العرقي أو 
االجتماعي، أو ثروتهم أو عجزهم، أو مكان مولدهم، أو أي وضع آخر يبدو من 

  . خالًفا لألحكام الشرعيةخالله هذا التمييز
  

  ) ٩(مــادة 
  عايــة الصحيــــــةالر

للطفل حق التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وله حق استخدام مؤسسات 
  .الوقاية والعالج وإعادة التأهيل

  
  ) ١٠(مــادة 

  المعامـــلة الحانيــــة
 العادلة المحقِّقة للطفل الحق في أن يلقى من والديه ومن غيرهما المعاملة الحانية

  .لمصلحته
  

  ) ٢(مــادة 
  االستمتاع بوقت الفراغ

للطفل حق االستمتاع بطفولته، فال ُيسلب حقه في الراحة، واالستمتاع بوقت الفراغ، 
ومزاولة األلعاب واالستجمام والمشارآة بحرية في الحياة الثقافية والفنية بما يتناسب 

  .ائل اللهو المحرم شرًعا وقانوًنامع سنه ويحفظ هويته، مع إبعاده عن وس
  

  ) ٣ (مــادة
  حرية الفكر والُوْجدان

 للطفل في حدود الضوابط الشرعية والقانونية الحق في حرية الفكر والُوْجدان، -١
  . في رعاية فطرته التي ولد عليهاوله الحق

جيه  وللوالدين والمسئولين عن رعايته شرًعا وقانوًنا حقوق وعليهم واجبات في تو-٢
  .الطفل لممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدراته المتطورة ومصالحه الحقيقية

  



  ) ١٣(مــادة 
  حريــــــة التعبـــير

  .تنافى مع تعاليم اإلسالم وآدابه للطفل الحق في حرية التعبير، بما ال ي-١
 ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات واألفكار القويمة التي ال -٢
فى مع مبادئ األخالق والدين والوطنية، وحرية تلقيها وإذاعتها سواء بالقول أو تتنا

  . مناسبة لظروفه وقدراته الذهنيةبالكتابة، أو بالفن أو بأية وسيلة أخرى
 وللطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حقُّ التعبير بحرية عن تلك اآلراء، في -٣

لطفل،  الطفل االعتباَر الواجَب وفًقا لسن اجميع المسائل التي تخصه، وُتوَلى آراُء
  .ونضجه، ولمصالحه الحقيقية

 وال يحّد من هذه الحرية سوى احترام حقوق الغير، أو سمعتهم، أو حماية األمن -٤
  .الوطني، أو النظام العام أو الصحة العامة، أو اآلداب العامة

  
----------------------  

  
  الفصل الثالث

  
  ل الشخصيةحقـــوق األحوا

  
  )١٤(مــادة 
  ـــــــــبالنســــ

  . للطفل الحق في االنتساب إلى أبيه وأمه الشرعيين-١
  
 أبويه،  الممارسات التي تشكك في انتساب الطفل إلى-بناء على ذلك- وَتْحُرُم -٢

  .آاستئجار األرحام ونحوه
  . وُتتََّبع في ثبوت النسب أحكاُم الشريعِة اإلسالمية-٣
  

  ) ١٥(مــادة 
  الرضــــــــاع

للطفل الرضيع الحق في أن ترضعه أمه، إال إذا منع من ذلك مصلحة الرضيع، أو 
  .المصلحة الصحية لألم

  
  ) ١٦(مــادة 

  الحضــــــــانة
 والقيام على تنشئته، -أي ضمه- للطفل الحّق في أن يكون له من يقوم بحضانته -١

األم أحق بحضانة طفلها ثم من تليها وتربيته، وقضاء حاجاته الحيوية والنفسية، و
  . فًقا ألحكام الشريعة اإلسالميةو



 ويشمل نظام الحضانة األطفال األيتام، واللقطاء، وذوي االحتياجات الخاصة، -٢
ائلية، والمقهورين والالجئين، والمحرومين بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئتهم الع

  .بالطرد ونحوه
 نظام التبني، ولكنها تكفل حقوق الرعاية االجتماعية  وال تجيز الشريعة اإلسالمية-٣

  .ورها لألطفال أًيا آان انتماؤهمبكافة ص
 وتقوم مؤسسات المجتمع آافة ومنها الدولة، بتوفير الدعم والخدمات الالزمة -٤

  . الحاضنات على القيام بواجباتهنلمعاونة 
نهما أو عن أحدهما إال  الوالدان صاحبا الحضانة أساًسا، وال يمكن فصل الطفل ع-٥

  .رة راجحة، والضرورة تقدر بقدرهالضرو
 الوالدان مسئوالن بالتشاور بينهما عن رعاية الطفل، ومصالحه، وآيفية معيشته، -٦

حقيق ويمكن أن يستعينا بجهة الرعاية االجتماعية المختصة أو القضاء عند الحاجة لت
  .تلك الرعاية، وهذه المصلحة

درها أهل الخبرة واالختصاص القضائي واالجتماعي والطبي  ومصلحة الطفل يق-٧
  .وفق الظروف المحيطة بكل طفل على حدة

  
  ) ١٧(مــادة 

  النفقــــــة
، والعقلي، والديني،  لكل طفل الحق في مستوى معيشي مالئم لنموه البدني-١

  .واالجتماعي
غيره من أقاربه  على أبيه، ثم على - الذي ال مال له - ويثبت هذا الحق للطفل -٢

  .وفًقا ألحكام الشريعة اإلسالميةالموسرين، 
 ويمتد هذا الحق للولد حتى يصبح قادًرا على الكسب وتتاح له فرصة عمل، -٣

  .لى بيت زوجها، أو تستغني بكسبهاوللبنت حتى تتزوج وتنتقل إ
 وعلى مؤسسات المجتمع آافة ومنها الدولة مساعدة الوالدين، وغيرهما من -٤

  .خاص المسئولين عن الطفل، في تأمين ظروف المعيشة الالزمة لنموهاألش
  

----------------------  
  

  الفصل الرابع
  

  األهليــة والمسئولية الجنائية
  

  ) ١٨(مــادة 
  األهلية المحدودة للجنين

ويتمتع الجنين بأهلية وجوب محدودة للحقوق المالية التي تقررها له الشريعة 
 له بحصته في الميراث، والوصية، والوقف، والهبة من الوالدين اإلسالمية، فيحتفظ

  .أو األقرباء أو الغير، على أن تكون معلقة بميالده حًيا



  
  ) ١٩(مــادة 

  أهلية الوجوب للطفل
 يتمتع الطفل منذ والدته حيا بأهلية وجوب آاملة فيكون له بذلك حقوق في -١

  .ث والوصية والوقف والهبة وغيرهاالميرا
 يبدأ حق الطفل في االنتفاع من الضمان االجتماعي بما في ذلك التأمين االجتماعي -٢

  .واإلعانات وغيرها منذ والدته
  

  ) ٢٠(مــادة 
  أهليــــــــة األداء

 مناطها الرشد العقلي، - هي أهلية الطفل للتصرف في حقوقه وأمواله -أهلية األداء 
درج التمييز العقلي َحَسب المراحل بالقدرة على معرفة النافع من الضار، ويت

  .العمرية، ويتأثر بالسن، وبعوارض األهلية التي قد تعدمها أو تنقصها
  

  ) ٢١(مــادة 
  ئولية الجنائية والمعاملة الخاصةتدرج المس

 الطفل الذي لم يبلغ سن التمييز التي يحددها القانون، يكون غير مسئوًال جنائيا، -١
  .بير الرعاية المقررة قانوًناتداويجوز أن يخضع ألحد 

 الطفل الذي تجاوز سن التمييز ولم يصل إلى سن البلوغ التي يحددها القانون، -٢
دابير اإلصالح، أو تتدرج معاملته إما بإخضاعه ألحد تدابير الرعاية، أو ألحد ت

  .لعقوبة مخففة
  : في آل األحوال للطفل الحق في-٣
  .لفعل الذي ارتكبهه، وظروفه، وا مراعاة سنه، وحالت-أ
 أن تتم معاملته بطريقة تتفق وإحساسه بكرامته، وقدره، وتعزز احتراَم حقوقه -ب

  .نات القانونية، احتراًما آامًالاإلنسانية، وحرياته األساسية، والضما
  . وقيامه بدور بنَّاء في المجتمع تشجيع إعادة اندماجه-ج
ونزيهة تفصل في دعواه على وجه  محاآمِته أمام هيئة قضائية مختصة ومستقلة -د

السرعة، ويساعدها خبراُء اجتماعيون وقانونيون، وبحضور والديه أو المسئولين عن 
  . ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلىرعايته قانوًنا ما لم يكن

  . تأمين قيام سلطة قضائية أعلى إلعادة النظر في القرار الصادر ضده-هـ
  

----------------------  
  

  الفصل الخامس
  

  إحســـان تربية الطفل وتعليمه
  



  )٢٢(مــادة 
   والمتكاملة وفق الضوابط الشرعيةالتربية الفاضلة

 الحق تجاه والديه أن يقوما بمسئوليتهما المشترآة عن إحسان تربيته تربية قويمة -١
ومتوازنة، وعن نموه العقلي والبدني، وينصرف هذا الحق إلى آل من يحل محل 

 ين من المسئولين عن رعايته والقيام على مصالحه، وتكون مصالح الطفلالوالد
  .الفضلى موضع اهتمامهما األساسي

 ومن أولويات التربية األساسية تعليمه قواعد اإليمان، وتدريبه على عبادة اهللا، -٢
وطاعته، وتأديبه بآداب اإلسالم، ومكارم األخالق، وتعويده على اجتناب المحرمات، 

لسلوآيات والعادات السيئة والضارة، والبعد عن قرناء السوء، وتوجيهه إلى وسائر ا
 قدوة الرياضة المفيدة، والقراءة النافعة، وأن يكون الوالدان أو المسئولون عن رعايته

  .عملية صالحة له في آل ذلك
 وعليهم مراعاة التدرج في منحه هامًشا من الحرية، وفًقا لتطوره العمري، بما -٣

  .كاملة عند بلوغه السن القانونيةشعوره بالمسئولية؛ تمهيًدا لتحمله المسئولية اليعمق 
 من الضروري حماية الطفل وخاصة في سن المراهقة من استثارة الغرائز -٤

  : الجنسية، ويجب في جميع األحوالالجنسية، واالنفعال العاطفي عند التوعية
احل نمو الطفل ئم لكل مرحلة من مر استخدام األسلوب األمثل في التعبير، والمال-أ

  .العقلي والوجداني
 إدماج المعلومات الجنسية بصورة مالئمة لمرحلته العمرية في مواد العلوم -ب

حوال الشخصية، والتربية المناسبة لها آعلم األحياء، والعلوم الصحية، والعبادات واأل
  .الدينية

داب السلوآية اإلسالمية المتصلة  اقتران عرض مواد التوعية الجنسية بتعميق اآل-ج
 عن بهذه الناحية، وبيان الحالل من الحرام، ومخاطر انحراف السلوك الجنسي

  .التعاليم اإلسالمية السامية
 وفي جميع األحوال، يجب العمل على وقاية المراهقين من الممارسات التي تشجع -٥

عاليم الدينية ولقيم المجتمع، على االنحراف، أو على إثارة الغرائز الدنيا المخالفة للت
وذلك بمنع االختالط في المدارس، والنوادي الرياضية، وتعيين مدربات للفتيات بها، 

ومنع ارتياد المراهقين من الجنسين ألماآن الفساد واللهو العابث، وتقرير عقوبات 
  .رادعة للمسئولين عن تلك األماآن في حالة مخالفة ذلك

  
  ) ٢٣(مــادة 

  الجتماعية الطيبةالعادات ا
من حق الطفل أن ينشأ منذ البداية على اآتساب العادات االجتماعية الطيبة، وخاصة 

بالحرص على التماسك األسري واالجتماعي، بالتوادِّ والتراحم بين أفراد األسرة 
واألقرباء، وصلة األرحام، واإلحسان إلى الوالدين، وطاعتهما في المعروف، والبر 

 عليهما، ورعايتهما عند الحاجة لِكَبر أو عوز، وأداء سائر حقوقهما بهما، واإلنفاق
المقررة شرًعا، وعلى توقير الكبير، والرحمة بالصغير، وحب الخير للناس، 

  .والتعاون على البر والتقوى



  
  ) ٢٤(مــادة 

  لتعليم المتكامل والمتوازن للطفلا
  : عليم يهدف إلىطفل الحصول على تيحق لل:  في إطار الضوابط الشرعية-١
ِمن خالٍق مدبر، وآوٍن مسخَّر، وإنساٍن :  تنمية وعي الطفل بحقائق الوجود الكبرى-أ

  .تمهيًدا لحياِة جزاٍء في اآلخرةذي رسالة، وحياِة ابتالٍء في الدنيا 
 تنمية شخصية الطفل، ومواهبه، وقدراته العقلية، والبدنية إلى أقصى إمكاناتها -ب

  .ء رسالته في الحياةكِّنه من أدابما يم
وعيته بواجباته الخاصة  تنمية احترام حقوق اإلنسان، وحرياته األساسية، وت-ج

  . والعامة
  .  تنمية احترام ذات الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة بدينه ووطنه-د
  
 إعداد الطفل لحياة تستشعر المسئولية في مجتمع حر، َيْنُشد الحفاظ على قيمه -هـ
دينية واإلنسانية، واالقتراب من مثله العليا بروح من التفاهم، والسلم، والتسامح، ال

والمساواة بين الجنسين في الكرامة اإلنسانية، والتعارف بين جميع الشعوب 
  . عات العرقية والوطنية والدينيةوالجما

مكينه من  تنمية احترام البيئة الطبيعية، في سياق الوعي بتسخير الكون لإلنسان، لت-و
  . في إعمار األرضأداء رسالته في الحياة، خليفًة 

  : وفي سبيل ذلك ينبغي-٢
 جعل التعليم األساسي إلزاميا ومتاًحا مجاًنا للجميع، ومشتمًال على المعارف -أ

  . زمة لتكوين شخصية الطفل وعقلهاألساسية الال
و المهني، لتغطية  تشجيع وتطوير جميع أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أ-ب

احتياجات المجتمع من العمالة القادرة على تحقيق فروض الكفاية، المحققة ألهداف 
المجتمع، وتوفيرها وإتاحتها لجميع األطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل مجانية 

  .اعدة المالية، عند الحاجة إليهاالتعليم وتقديم المس
الوسائل المناسبة متاًحا للجميع على أساس  جعل التعليم العالي المزود بجميع -ج

  .القدرات العقلية واالستعداد البدني والنفسي
  

  ) ٢٥(مــادة 
  الحصول على المعلومات النافعة

 للطفل الحق في الحصول على المعلومات والمواد التي تبثها وسائل اإلعالم، -١
حماية صحته الجسدية وتستهدف تعزيز رفاهيته االجتماعية، وتعميق ثقافته الدينية، و

  .لضارة به في هذه النواحي جميًعاوالعقلية، والوقاية من المعلومات والمواد ا
 وعلى مؤسسات المجتمع آافة ومنها الدولة تشجيع إنتاج وتبادل ونشر -٢

المعلومات، والمواد ذات المنفعة الثقافية، والخلقية، والدينية، واالجتماعية، وتيسير 
نع إنتاج ونشر المعلومات الضارة باألطفال في هذه الجوانب وصولها لألطفال، وم

  .جميعها



  
               ----------------------  

  
  الفصل السادس

  
  لحمــاية الـمـتكـامــلةا

  
  )٢٦(مــادة 

  الحماية من اإليذاء واإلساءة
ن  للطفل الحق في حمايته من آافة أشكال اإليذاء، أو الضرر أو أّي تعسُّف، وم-١

إساءة معاملته بدنًيا أو عقلًيا أو نفسًيا، ومن اإلهمال أو أية معاملة ماسة بالكرامة من 
  .خص يتعهد الطفل أو يقوم برعايتهأي ش
 وال يخل هذا الحق بمقتضيات التأديب والتهذيب الالزم للطفل، وما يتطلبه ذلك -٢

فهام واإلقناع من جزاءات مقبولة تربويا، تجمع بحكمة وتوازن بين وسائل اإل
طه الشرعية والقانونية والترغيب والتشجيع، ووسائل الترهيب والعقاب بضواب

  .والنفسية
 وعلى مؤسسات المجتمع آافة ومنها الدولة تقديم المساعدة المالئمة للوالدين ثم -٣

لغيرهم من المسئولين القانونيين عن الطفل، في االضطالع بمسئوليات تربية الطفل 
 التدابير االجتماعية والتشريعية، واإلعالمية والثقافية الالزمة لغرس واتخاذ جميع

مبادئ التربية اإليمانية، وإقامة مجتمع فاضل، ينبذ الموبقات والعادات المنكرة، 
  .ويتخلق بأقوم األخالق وأحسن السلوآيات

  
  )٢٧(مــادة 

  
  لحماية من المساس بالشرف والسمعةا
جميع أشكال االستغالل، أو االنتهاك الجنسي، أو أي  للطفل الحق في الحماية من -١

  .مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته
 وله حق الحماية من استخدام المواد المخدِّرة، والمواد المؤثرة على العقل، -٢

  .روبات الكحولية والتدخين ونحوهاوالمش
  .االختطاف، والبيع، واالتجار فيه وله حق الحماية من -٣
لدين والمسئولين عن رعايته شرًعا وقانوًنا توعية الطفل، وإبعاُده عن  وعلى الوا-٤

قرناء السوء، وعن آافة المؤثرات السيئة، آمجالس اللهو الباطل وسماع الفحش، 
  .ة الصالحة التي تعين على حمايتهوتقديم القدوة الحسنة، والصحب

ير الوقائية الالزمة  وعلى مؤسسات المجتمع آافة ومنها الدولة واجب اتخاذ التداب-٥
لتنقية وسائل اإلعالم من آل ما يؤثر، أو يشجع، أو يساعد على انحراف الطفل 

  .واتخاذ التدابير التشريعية واالجتماعية والتربوية التي تحقق ذلك
  



  ) ٢٨(مــادة 
  الحماية من االستغالل االقتصادي

 أي عمل ينطوي  للطفل الحق في الحماية من االستغالل االقتصادي، ومن أداء-١
على خطورة، أو يعوقه عن االنتظام في التعليم األساسي اإللزامي، أو يكون ضارا 

  .ديني، أو المعنوي، أو االجتماعيبصحته، أو بنموه البدني، أو العقلي، أو ال
 ويدخل في ذلك تحديد حد أدنى لسن التحاق األطفال باألعمال المختلفة، ووضع -٢

  .مل وظروفهنظام مناسب لساعات الع
  

  ) ٢٩( مــادة 
  رب والطوارئالحـــــــ

  .وًنا اشتراًآا مباشًرا في الحرب ال يشترك الطفل قبل بلوغه السن المقررة قان-١
 وللطفل في حاالت الطوارئ والكوارث والمنازعات المسلحة أولوية الحماية -٢

يذائه أو أََْسِره، وله والرعاية الخاصة بالمدنيين من حيُث عدم جواز قتله أو َجْرحه أو إ
  .أولوية الوفاء بحقوقه في المأوى والغذاء والرعاية الصحية واإلغاثية

  
----------------------  

  
  الفصل السابع

  
  مراعاة المصالح الفضلى للطفل

  
  )٣٠(مــادة 

  ستفادة من إعالنات حقوق اإلنساناال
نصوص عليها في إعالن القاهرة ال تخلُّ أحكاُم هذا الميثاق بأيٍّ من حقوق اإلنسان الم

حول حقوق اإلنسان في اإلسالم الصادر عن مؤتمر القمة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي 
، والذي ُيعد مع هذا الميثاق وحدًة متكاملة، وال مع أي )م١٩٩٠/أغسطس٥(في 

  . إعالن دولي ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية
  

  ) ٣١(مــادة 
  قوق الطفلاتخاذ تدابير إعمال ح

تتخذ مؤسساُت المجتمع آافة ومنها الدولة التدابيَر المالئمَة إلعمال الحقوق المقررة 
في هذا الباب، وتوفر للطفل التوجيه واإلرشاد المالئمين لقدراته المتطورة عند 

ممارسته هذه الحقوق، مع احترام مسئوليات الوالدين، أو األقرباء، أو األوصياء، أو 
  . خاص المسئولين قانوًنا عن الطفل، واحترام حقوقهم وواجباتهمغيرهم من األش

  
  )٣٢(مــادة 

   الفضلى في آل ما يتعلق باألطفالمراعاة مصالح الطفل



في جميع اإلجراءات التي تتعلق باألطفال، سواء قامت بها الهيئات التشريعية أو 
 الخاصة، يكون القضائية أو اإلدارية، أو مؤسسات الرعاية االجتماعية العامة أو

االعتبار األول لمصالح الطفل الفضلى، مع مراعاة حقوق والديه أو أوصيائه أو 
  .غيرهم من األفراد المسئولين شرًعا وقانوًنا عنه وواجباتهم
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