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�أ.د .عبد الإله بن �سعيد �أحمد ال�شهراين
�أ�ستاذ القانون امل�ساعد بجامعة امللك خالد – �أبها
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ملخص البحث
تتجه اجلهود الدولية املعا�صرة يف كل مكان نحو االهتمام بالطفل ،وال�سعي لتوفري �أف�ضل ال�سبل
املمكنة لتحقيق الطم�أنينة وال�سالمة واحلياة امل�ستقرة دون م�شاكل �أو عناء ،والناظر يف القوانني العربية
واخلليجية يجد االهتمام مبرحلة الطفولة ،خا�صة الأطفال جمهويل الوالدين.
وقد �أحببت �أن يكون عنوان هذا البحث /الرعاية القانونية للأطفال جمهويل الهوية يف القانون
ال�سعودي مقارن ًا بالقانون الدويل وبخا�صة (اتفاقية حقوق الطفل) والفقه الإ�سالمي ،وتو�صلنا �إىل عدد
من النتائج من �أهمها� :شمول ال�شريعة الإ�سالمية و�أ�سبقيتها يف �إقرار احلقوق ومنها حقوق الطفل ،و�سري
النظام ال�سعودي على ما �سارت عليه ال�شريعة الإ�سالمية .كما �أن النظام ال�سعودي وافق باقي القوانني
الدولية يف حتديد �سن الطفولة مبن مل يتجاوز الثامنة ع�شرة �سنة .ونو�صي يف هذا البحث :جمع القوانني
والقرارات اخلا�صة بالأطفال جمهويل الن�سب يف نظام خا�ص م�ستقل ،حتى تكون دلي ًال �إر�شادي ًا وا�ضح ًا.
وزيادة التوعية بحقوق الأطفال ،خا�ص ًة جمهويل الن�سب ،ون�شر هذه احلقوق با�ستخدام و�سائل االعالم
احلديثة يف ذلك.
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Abstract
Contemporary international efforts everywhere tend to care for children
and strive to provide the best possible ways to achieve peace, stability, tranquility and a stable life without problems or trouble. Those who are pondering
in the Arab and Gulf laws finds interest in childhood, especially children of
unknown parents.
I have liked to prepare this research under the title of “legal care for children of unknown parents in Saudi law compared to international law, especially (Children Rights Convention)” and I reached a number of results, the most
important of which are: The inclusion of Islamic law and its precedence in
establishing rights, including the rights of the child and the functioning of the
Saudi law on the basis of Islamic law.
Moreover, the Saudi law has conformed to other international laws in determining the age of children for those less than 18 years of age.
In this research, we recommend the following: Collecting laws and resolutions for children of unknown parents in an independent private system so
as to be a clear guide and raising awareness about the rights of children of
unknown parents and disseminating these rights using modern media.
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مقدمة
احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه وعلى �آله و�صحبه -وبعد:
تتجه اجلهود الدولية املعا�صرة يف كل مكان نحو االهتمام بالطفل وال�سعي لتوفري �أف�ضل ال�سبل
املمكنة لتحقيق الطم�أنينة وال�سالمة واحلياة امل�ستقرة دون م�شاكل �أو عناء ،والناظر يف القوانني العربية
واخلليجية يجد االهتمام مبرحلة الطفولة ،خا�صة الأطفال جمهويل الوالدين ،كما �أن هذه القوانني ت�سعى
للحفاظ على حقوق ه�ؤالء الأطفال وحمايتها ،و�إحاطتها ب�سياج مينع ويعاقب من ت�سول له نف�سه خرق هذه
احلقوق ،وا�ستغالل هذه الفئة ،وال�سطو على حقوقها.
وحينما ننظر �إىل تراثنا الفقهي العظيم؛ جند االهتمام البالغ مبو�ضوع الطفل جمهول الوالدين ،وهو
ما يعرب عنه الفقهاء باللقيط ،فقد كتب عنه الفقهاء  يف كل مذهب ،وف�صلوا يف حقوق هذا الطفل كما
�سيت�ضح لنا ذلك يف هذه الدرا�سة.
وقد �أحببت �أن يكون عنوان هذا البحث /الرعاية القانونية للأطفال جمهويل الهوية يف القانون
ال�سعودي مقارنا بالقانون الدويل وبخا�صة (اتفاقية حقوق الطفل)؛ والفقه الإ�سالمي ،وحيث �أنني قريب
من الأنظمة ال�سعودية؛ فقد �أحببت �أن �أختار القانون ال�سعودي كنموذج للدرا�سة النظرية ،مع مقارنته مبا
هو موجود يف القانون الدويل ،خا�صة اتفاقية حقوق الطفل ،واعتمدت على املنهج الو�صفي التحليلي لطرح
اجلزئيات املراد بحثها والتعرف عليها.
و�ستكون خطة هذا البحث على النحو التايل:
	-مقدمة
	-مبحث متهيدي فيه :تعريف مبعنى الطفل والطفولة ،وال�سن الذي به ترتفع هذه املرحلة ،وفيه
مطلبان:
§املطلب الأول :تعريف الطفل والطفولة
§املطلب الثاين :مدة مرحلة الطفولة
	-املبحث الأول :حقوق الطفل جمهول الوالدين يف ال�شريعة الإ�سالمية
	-املبحث الثاين :القوانني ال�سعودية التي تعنى بالطفل جمهول الوالدين ،ودورها يف حماية احلقوق
واحلريات
	-املبحث الثالث :االتفاقية الدولية حلقوق الطفل ،ومقارنتها مع القانون ال�سعودي وال�شريعة الإ�سالمية.
	-اخلامتة :فيها �أهم التو�صيات والنتائج
	-املراجع
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الدراسات السابقة
من الدرا�سات ال�سابقة التي وقفت عليها حول ما يخ�ص حقوق الطفل ب�شكل عام ومل �أجد ما يخ�ص
الطفل جمهول الن�سب يف النظام ال�سعودي ما يلي:
1 -1املركز القانوين للطفل اللقيط درا�سة مقارنة ،للباحث :خالد رمول .وقد ق�سمها �إىل ثالثة مباحث:
الأول عن مفهوم اللقيط والأحكام املقررة له ،واملبحث الثاين عن احلقوق املقررة للقيط يف ال�شريعة
الإ�سالمية والقانون الو�ضعي ،والثالث عن احلماية القانونية املقررة للقيط يف القانون اجلزائري.
و�إن كان بحثنا يت�شابه مع هذه الدرا�سة يف بع�ض نواحي احلقوق ال�شرعية� ،إال �أن االختالف يكمن
يف �أن هذه الدرا�سة تتكلم عن القانون اجلزائري وامل�صري؛ وحديثنا عن النظام ال�سعودي والقانون
الدويل.
1 -1تنمية الوعي بحقوق الطفل ،للباحث :خالد عمارة ،جامعة الإ�سكندرية .وهو يركز على مو�ضوع الوعي
بحقوق الطفل ،وكيفية تنمية هذا الوعي ،وطرق ذلك.
والفرق بني هذا البحث وبخثي� :أننا نتكلم عن احلقوق املقررة يف الفقه الإ�سالمي والقوانني الو�ضعية
والنظام ال�سعودي.
1 -1حقوق الطفل اللقيط من املنظور الفقهي الإ�سالمي ،للدكتور �أ�سامة عمر الأ�شقر.
تكلم الباحث عن بع�ض حقوق اللقيط يف الفقه الإ�سالمي وقارنها بالقانون ال�سوري والأردين ،وبحثنا
يختلف عنه؛ ب�أنه يتكلم عن النظام ال�سعودي.
2 -2حقوق الطفل درا�سة مقارنة يف �ضوء �أحكام القانون الدويل وال�شريعة الإ�سالمية والت�شريعات الأردنية،
للباحث :خملد الطراونة.
وهذه الدرا�سة جاءت يف ثالثة ف�صول ،الأول عن حقوق الطفل يف القانون الدويل ،والثاين عن حقوق
الطفل يف الإ�سالم ،والثالث عن حقوق الطفل يف الت�شريعات الأردنية .ويختلف بحثنا عنه؛ يف �أنه
يتكلم عن حقوق الطفل جمهول الوالدين يف الفقه الإ�سالمي والنظام ال�سعودي.
3 -3حقوق الطفل بني ال�شريعة الإ�سالمية والقانون الدويل ،للباحثة :الع�سكري كهينة جامعة احممد بوقرة
اجلزائر.
هذه الر�سالة جاءت يف ف�صلني :الأول عن حقوق الطفل قبل الوالدة ،والثاين عن حقوق الطفل بعد
الوالدة ،مع مقارنة ذلك بالقانون الدويل .وبحثنا خم�ص�ص بالطفل جمهول الوالدين يف الفقه
الإ�سالمي والنظام ال�سعودي.
4 -4حقوق الطفل يف ال�شريعة الإ�سالمية والنظام ال�سعودي ،للباحث :هاين اليحيى.
هذه الر�سالة جاءت يف ثالثة ف�صول ،تتكلم عن مفهوم الطفولة ،ومراحل الطفولة ،وحقوق الطفل يف
النظام ال�سعودي ،وهي ب�شكل عام .وبحثنا عن حقوق الطفل جمهول الوالدين ب�شكل خا�ص.
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مبحث متهيدي
نظر الإ�سالم �إىل الأطفال على �أنهم العدة وامل�ستقبل املرجو للأ�سرة والأمة ،وقد �أق�سم بهم املوىل 
يف كتابه العزيز فقال﴿ :ﭼ ﭽ َﭾ﴾( ،)1وال معنى للق�سم اال ل�شرف املق�سم به ،فالأبناء زينة احلياة
الدنيا ،كما و�صفهم ربنا  بقوله ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ﴾( ،)2واهتمت ال�شريعة الإ�سالمية اهتمام ًا بالغ ًا بالطفل قبل خروجه من بطن
()3
�أمه يف املرحلة اجلنينية� ،إىل مرحلة املراهقة والبلوغ.
و�سوف نعرج هنا على مفهوم الطفل والطفولة يف الفقه الإ�سالمي ،ثم يف النظام ،ونتحدث عن
مفهوم الطفل جمهول الأبوين ،ومدة مرحلة الطفولة ،وذلك يف املطالب التالية:
	-املطلب الأول :تعريف الطفل جمهول الأبوين يف الفقه الإ�سالمي
	-املطلب الثاين :تعريف الطفل جمهول الأبوين يف النظام
	-املطلب الثالث :مدة مرحلة الطفولة

((( �سورة البلد� ،آية (.)3

((( �سورة الكهف� ،آية (.)46
((( كهينة ،الع�سكري ،حقوق الطفل بني ال�شريعة الإ�سالمية والقانون الدويل ،ر�سالة ماج�ستري ،جامعة احممد بوقرة بومردا�س اجلزائر� ،2016 ،ص.4
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املطلب األول
تعريف الطفل مجهول األبوين يف الفقه اإلسالمي
الطفل جمهول الأبوين يطلق عليه يف ال�شريعة الإ�سالمية اللقيط ،وقد عرف �أهل اللغة( )1اللقيط
ب�أنه� :أخذ ال�شيء من الأر�ض ،وهو امللقوط وامللقى� ،أو الأخذ �أو الرفع مبعنى امللقوط ،وهو امل�أخوذ واملرفوع،
قال تعاىل يف �سورة يو�سف﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﴾( ،)2واللقط بت�سكني القاف ا�سم ال�شيء الذي جتده ملقى؛ فت�أخذه وكذلك
املنبوذ من ال�صبيان ،و�أما ال�صبي املنبوذ يجده �إن�سان في�أخذه فهو اللقيط عند العرب(.)3
هذا من حيث اللغة ،و�أما عند فقهاء املذاهب الأربعة ،فقد عرفوه بتعريفات كلها متقاربة ،ولعلنا
نورد �أحدها ونكتفي به ،فمن ذلك تعريف احلنابلة للقيط ب�أنه :طفل ال يعرف ن�سبه وال يعرف ر ُّقهُ ،نبذ �أو
�ضل الطريق(.)4
املطلب الثاني
تعريف الطفل مجهول األبوين يف األنظمة الوضعية
اهتمت االتفاقيات الدولية()5بتعريف الطفل عموم ًا ،ويدخل من �ضمنه الطفل جمهول الأبوين،
وكذلك �سار النظام ال�سعودي؛ حيث وردت تعريفات الطفل يف جميع تنظيماته بتعريف واحد ،ومنها �آخر
ما �صدر يف ذلك وهو نظام حماية الطفل؛ حيث جاء يف املادة { }1فقرة {( :}1الطفل :كل �إن�سان مل يتحاوز
الثامنة ع�شرة من عمره)(.)6
وقد ذكرت الالئحة التنفيذية لنظام حماية الطفل يف الفقرة { }34من املادة {� :}1أن ممن يق�صد
به (الطفل املحتاج للرعاية) كل طفل جمهول الأبوين.
((( الزبيدي ،تاج العرو�س ،دار الهداية ،بدون طبعة.76/20 ،
((( �سورة يو�سف� ،آية (.)10

((( الزبيدي ،تاج العرو�س .76/20وابن منظور ،ل�سان العرب ،دار �صادر ،ط1414 ،3هـ.392/7 ،
((( البهوتي ،ك�شاف القناع ،دار الكتب العلمية ،بدون طبعة .226/4 ،وانظر :البابرتي ،العناية �شرح الهداية ،دار الفكر ،بدون
ط .109/6 ،وابن ر�شد ،بداية املجتهد ،دار احلديث -القاهرة ،بدون ط1425 ،هـ .93/4 ،النووي ،رو�ضة الطالبني ،املكتب
الإ�سالمي -بريوت ،ط1412 ،3هـ.418/5 ،
((( اتفاقية حقوق الطفل  20نوفمرب 1989م مادة {.}1
((( نظام حماية الطفل ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )14/وتاريخ 1436 /2/3هـ.
414

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  :العدد [ ،]23ربيع األول ١٤٤٢هـ  /أكتوبر ٢٠٢٠م

د .عبد الإله بن �سعيد �أحمد ال�شهراين

وهناك بع�ض القوانني التي تعر�ضت لتعريف الطفل اللقيط ،ومنها القانون اجلزائري الذي عرفه
يف املادة { }67من قانون احلالة املدنية ،ب�أنه« :كل مولود حديث العهد بالوالدة ال يعرف له �أب وال �أم،
وطرحه �أهله خوف ًا من الفقر �أو فرار ًا من تهمة الزنا يف مكان يغلب الظن على هالكه لو ترك فيه(.»)1
لكن يالحظ على هذا التعريف �أنه غري �شامل لبع�ض اللقطاء الذين قد ُيرتكون ب�أ�سباب �أخرى
كاحلروب والكوارث مث ًال.

((( رمول ،خالد ،املركز القانوين للطفل اللقيط درا�سة مقارنة ،الندوة الدولية :مدونة الأ�سرة بعد ثالث �سنوات من التطبيق:
احل�صيلة واملعوقات -جمموعة البحث يف القانون وال�سرة -كلية احلقوق وجدة -املغرب2008 ،م� ،ص.207
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املطلب الثالث
مدة مرحلة الطفولة
يف الفقه الإ�سالمي جند �أن الفقهاء لهم ر�أيان يف حتديد مدة الطفولة ،فمنهم من يرى �أنها منذ
الوالدة حتى �سن التمييز ،ويقولون هو بعد �سن التمييز ي�سمى (�صبي ًا) ،ومنهم من يقول هو طفل حتى يبلغ
احللم ،و�سنورد �أقوالهم هنا.
قال ابن جنيم يف البحر الرائق( :وهو ال�صبي حني ي�سقط من البطن �إىل �أن يحتلم)(.)1
وقال التغلبي يف نيل امل�آرب (:والطفل من دون �سبع)(.)2
ونقل الأزهري عن �أبي الهيثم ،قال :ال�صبي يدعى طفال حني ي�سقط من بطن �أمه� ،إىل �أن يحتلم،
وقال املناوي :ويبقى هذا اال�سم له حتى مييز ،ثم ال يقال له بعد ذلك طفل ،بل �صبي .وهذا منازع مبا قاله
�أبو الهيثم� :إىل �أن يحتلم(.)3
وقد ُق�سمت مرحلة الطفولة �إىل مرحلتني :من حني الوالدة �إىل التمييز؛ وهو �سن ال�سابعة ،ومن
التمييز حتى البلوغ (.)4
أما يف النظام
ففي االتفاقية الدولية حلقوق الطفل املادة [ ،]1جند �أنها حددت مدة الطفولة من الوالدة وحتى
�إمتام ثماين ع�شرة �سنة(.)5
وكذلك احلال يف النظام ال�سعودي( )6الذي ن�ص يف املادة الأوىل فقرة [ ]1على� :أن مرحلة الطفولة
منذ الوالة حتى �إمتام  18عام ًا .بعد ذلك يعترب ال�شخ�ص را�شد ًا وم�س�ؤو ًال عن ت�صرفاته.

((( امل�صري ،ابن جنيم ،البحر الرائق �شرح كنز الدقائق ،دار الكتاب الإ�سالمي ،ط.218/4 ،2
((( التغلبي ،نيل امل�آرب ب�شرح دليل الطالب ،مكتبة الفالح -الكويت ،ط1403 ،1ه.44/2 ،
((( تاج العرو�س .370/29
((( املو�سوعة الفقهية الكويتية ،دار ال�سال�سل – الكويت ،ط1404 ،2هـ.156/7 ،
((( اتفاقية اجلمعية العامة للأمم املتحدة عام 1989م.
((( نظام حماية الطفل ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )14/وتاريخ 1436 /2/3هـ.
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املبحث األول
حقوق الطفل مجهول الوالدين يف الشريعة اإلسالمية
لقد حظي االن�سان يف ال�شريعة الإ�سالمية ،بتقدير عال وتكرمي منقطع النظري ،فقد كرمه
اهلل وف�ضله على كثري من خملوقاته تف�ضيال ،قال اهلل تعاىل﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾( )1كما �أولت ال�شريعة
الإ�سالمية الطفل اهتمام ًا كبري ًا ،منذ والدته وحتى بلوغه �سن الر�شد(.)2
ولقد �أ�سهم فهم الفقهاء العميق للكتاب وال�سنة ،ومعرفتهم الوا�سعة بامل�أثور عن ال�صحابة
والتابعني ،وابتنائهم الأحكام على رعاية امل�صالح؛ يف انتاج مباحث فقهية وعلمية واجتماعية ثرية لها تعلق
بالطفل اللقيط(. )3
مع التنبيه على �أن ما ورد يف الفقه الإ�سالمي من حقوق للطفل ف�إنها ت�شمل كذلك الطفل جمهول
الوالدين ،وتنطبق عليه� ،إال يف بع�ض امل�سائل املتعلقة بالطفل معروف الوالدين كاملرياث والو�صية ونحوها.
وفيما يلي نتناول بالدرا�سة جمموعة من احلقوق ال�شخ�صية واملالية املتعلقة بالطفل جمهول الوالدين.
1 -1احلق يف احلياة:
فر�ضت ال�شريعة الإ�سالمية العقاب على الإجها�ض بكل �صوره� ،سواء عندما جته�ض املر�أة نف�سها،
�أو عندما يجه�ضها غريها ،ا�ستناد ًا �إىل قوله �سبحانه﴿:ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾(،،)4
ولهذا فمن حقوق الطفل حترمي الإجها�ض على �أمه ،حتى ولو كان من طريق �سفاح� ،إذ �إن �أغلب الأطفال
جمهويل الن�سب هم من �أبناء من غري الطريق ال�شرعي وهو النكاح.
فحق الطفل يف احلياة يثبت له وهو جنني يف بطن �أمه ،وال �أدل على ذلك من عدم �إقامة احلد على
املر�أة الزانية ب�سبب حملها ،بل تركها ر�سول اهلل  حتى تلد(.)5
وقد حرم اهلل  يف كتابه العزيزي عادة اجلاهلية عندما كانوا يقتلون �أطفالهم – وبخا�صة
الإناث -خ�شية الفقر ،واتقاء العار ،ون�ص الفقهاء  على �أن م�ضيع اللقيط متعمد ًا �آثم� ،إ�شار ًة
�سورة الإ�سراء� ،آية (.)70

(((
((( الطراونة ،خملد ،حقوق الطفل درا�سة مقارنة ،جملة احلقوق الكويت ،جملد  ،27عدد2003 ،2م� ،ص.292
((( الأ�شقر� ،أ�سامة ،حقوق الطفل اللقيط من املنظور الفقهي ،جملة ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية – الكويت ،جملد  ،24عدد
2009 ،77م� ،ص .496
((( �سورة الإ�سراء� ،آية (.)33
((( كما يف ق�صة الغامدية التي زنت ،رواها م�سلم يف باب :من اعرتف على نف�سه بالزنى برقم (.)1695
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منهم �إىل �أن اللقيط نف�س �إن�سانية تتناولها الن�صو�ص التي تنهى عن قتل النف�س﴿ ،ﮓ ﮔ
ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢ﴾(،)1كما ذكروا تفا�صيل االعتداء عليه عمد ًا �أو خط�أ ،ودية ذلك كله(.)2

وال فرق يف ذلك بني اجلنني من نكاح �صحيح �أو من وطء حمرم ،ودليل هذا يف ق�صة املر�أة التي
جاءت �إىل ر�سول اهلل  خمربة عن حملها من الزنا ف�أمرها عليه ال�صالة وال�سالم �أن تنتظر حتى ت�ضع
مولودها ،ومن ثم تقوم ب�إر�ضاعه (.)3

وتكرر الأمر مع عمر ابن اخلطاب  ،عندما �أ�شار عليه علي بن �أبي طالب � أال يقيم احلد
على امر�أة زنت �إال بعد �أن ت�ضع وليدها(.)4
وقد �سجل الفقه الإ�سالمي بجالء وو�ضوح النتائج العملية لهذا املبد�أ -احلق يف احلياة -فيما
عر�ض له من فروع وتطبيقات مل تعر�ض لها القوانني احلديثة .ومن �أمثلة ذلك ال�سماح للمر�أة بالفطر يف
ال�صيام الواجب مراعا ًة للجنني يف بطنها(.)5
2 -2احلق يف التقاطه:
اتفق الفقهاء على م�شروعية التقاط اللقيط ،ولكنهم اختلفوا يف وجوب ذلك من عدمه.
فريى جمهور الفقهاء(� )6أنه :من فرو�ض الكفايات.
ال َو ِاه ِر ا ْل ِت َق ُ
قال القرايفَ ( :و ِف ْ َ
ا�سا َع َلى �إِ ْن َق ِاذ
و�ض ا ْل ِك َفا َيةَ ،و َق َال ْ أ
اط ْ َال ْن ُب ِوذ ِمنْ ُف ُر ِ
الَ ِئ َّم ُة ِق َي ً
ا ْل َغ ِر ِيق َو َّ
و�س ْالُ ْج َم ِع َع َل ْي َها ِف َ�سا ِئ ِر ْ ِال َل ِل َوا ْل ُكت ُِب ْالُ َن َّز َل ِة،
الط َع ِام َو ْالُ ْ�ض َط ِّرَ ،وهُ َو ُم ْندَ ِر ٌج ِف َق ِاعدَ ِة ِحف ِْظ ال ُّن ُف ِ
َ َ ْ َ ُ ()7
َف َمتَى ِخف َْت َع َل ْي ِه ا ْل َه َل َك َو َج َب َعل ْيك أ
الخْ ذ) .
وذهب احلنفية �إىل� :أن التقاطه مندوب ولي�س بواجب(.)8
((( �سورة الن�ساء� ،آية (.)93

((( انظر :البحر الرائق -مرجع �سابق .130/9 -والقرايف ،الذخرية ،دار الغرب الإ�سالمي بريوت ،ط1994 ،1م.134/9 ،
والنووي ،رو�ضة الطالبني وعمدة املفتني ،املكتب الإ�سالمي بريوت ،ط1991 ،3م .421/5 ،والبهوتي� ،شرح منتهى الإرادات،
عامل الكتب ،ط1993 ،1م.392/2 ،
((( رواه م�سلم يف باب :من اعرتف على نف�سه بالزنى برقم (.)1695
((( ال�سدحان ،عبد اهلل ،حقوق الأيتام واللقطاء يف الإ�سالم ،ط1432 ،2هـ� ،ص.12
((( �سامل ،جا�سم ،موقف ال�شريعة الإ�سالمية من اتفاقية حقوق الطفل ،جملة �ش�ؤون اجتماعية عدد � 48سنة 1995م.
((( حا�شية الد�سوقي على ال�شرح الكبري ،دار الفكر ،ط بدون .124/4 ،والنووي ،املجموع �شرح املهذب ،دار الفكر.284/15 ،
النجدي ،ابن قا�سم ،حا�شية الرو�ض املربع ،ط1397 ،1هـ.518/5 ،
((( الذخرية -مرجع �سابق.131/9 -
((( ابن عابدين ،رد املحتار على الدر املختار ،دار الفكر بريوت ،ط1992 ،2م.269/4 ،
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3 -3احلق يف احلرية وعدم العبودية:
وذكر ابن املنذر � إجماع العلماء على �أن اللقيط حر ولي�س بعبد(.)1
وذهب ال�سرخ�سي �إىل �أن الأ�صل يف اللقيط احلرية ،فقال( :وهو املذهب �أنه حر م�سلم� ،إما باعتبار
الدار لأن الدار حري ٌة ،و�إ�سال ٌم ،فمن كان فيها فهو حر م�سلم باعتبار الظاهر� ،أو باعتبار الغلبة؛ لأن الغالب
فيمن ي�سكن دار الإ�سالم الأحرار امل�سلمون ،واحلكم للغالب� ،أو باعتبار الأ�صل فالنا�س �أوالد �آدم ،وحواء
 وكانا حرين)(.)2
وقد �شدد الإ�سالم على من ي�سلب النا�س حريتهم ،وعدها من �أعظم الذنوب ،فقال ر�سول اهلل : 
«ثالثة �أنا خ�صمهم يوم القيامة :رجل �أعطى بي ثم غدر ،ورجل باع حرا ف�أكل ثمنه ،ورجل ا�ست�أجر �أجريا
فا�ستوفى منه ومل يعط �أجره»(.)3
4 -4احلق يف الن�سب واال�سم:
ن�سب اللقيط لوالديه ،ف�إن كان يعرب عن نف�سه وادعى ن�سب ًا ،فهو له ،و�إن مل يكن ،وهذا هو الأغلب
على حاله ،ن�سب بدعوى الن�سب ،ك�أن يدعيه رجل �أو امر�أة ،وتقبل دعوى الن�سب ولو بغري بينة عند اجلمهور،
�شريطة �أال يكون مدعيها من �أهل الريب ،و�أن ميكن ملثله �أن يكون والد ًا لهذا اللقيط ،و�سوا ًء يف ذلك امل�سلم
وغري امل�سلم(. )4
ل َقهَُ ،و َق ْد َ�س َبقَ ِف
ا�س َت ْل َح َق ُه ُح ٌّر ُم ْ�س ِل ٌمِ َ ،
قال النوويَ « :ن َ�س ُب ال َّل ِق ِ
يطَ ،وهُ َو َك َ�سا ِئ ِر ْ َال ْج ُهو ِلنيََ ،ف�إِ َذا ْ
َ
«ال ْق َرارِ» َما َي ْ�ش َ ِت ُط ِال ْ�س ِت ْل َح َاقَ ،و َل َف ْر َق ِف َذ ِل َك َب ْ َي ْالُ ْل َت ِق ِط َو َغ ْ ِي ِهَ ،ل ِكنْ ُي ْ�ست ََح ُّب �أنْ ُي َق َال ِل ْل ُم ْل َت ِق ِط:
َاب ْ ِإ
ِكت ِ
ُ
َ
َ
َ
َ
ِمنْ �أ ْينَ هُ َو َل َك؟ َف ُر َّ َبا َت َو َّه َم �أنَّ ِال ْل ِت َق َ
لقَ ِب َغ ْ ِي ْالُ ْل َت ِق ِط�ُ ،س ِّل َم ِ�إ َل ْي ِه ِ ،أل َّن ُه �أ َح ُّق ِمنَ
اط ُي ِفي ُد ال َّن َ�س َبَ .و ِ�إ َذا �أ ْ ِ
الَ ْج َن ِب ِّي»(.)5
ْأ
لقَ َن َ�س ُب ُه ِب ِهِ ،ب َغ ْ ِي ِخ َل ٍف َب ْ َي �أَ ْه ِل ا ْل ِع ْل ِم»(.)6
وقال ابن قدامة�« :إِنْ َكانَ ْالُ َّد ِعي َر ُج ًل ُم ْ�س ِل ًما ُح ًّراِ َ ،
ومن احلقوق املقررة له �شرع ًا للطفل اللقيط (جمهول الن�سب) �أن ُيجعل له ا�سم ُيدعى به ،وي�شرتط
يف هذا اال�سم� :أن يكون ا�سم ًا �إ�سالمي ًا ،ال يتنافى مع �أحكام الت�سمية يف ال�شرع املطهر ،وال جتوز ن�سبة
((( ابن املنذر ،الإجماع ،دار امل�سلم للن�شر والتوزيع ،ط1425 ،1هـ.76/1 ،
((( ال�سرخ�سي ،املب�سوط ،دار املعرفة بريوت ،ط بدون1993 ،م.210/10 ،
((( �أخرجه البخاري يف باب� :إثم من باع حر ًا ،برقم (.)2227

((( عبد العزيز ،حممد ،اللقطة واللقيط �آداب و�أحكام ،جملة التوحيد ،العدد  ،548ال�سنة .2017 ،46
((( يحيى بن �شرف النووي ،رو�ضة الطالبني وعمدة املفتني ،حتقيق زهري ال�شاوي�ش ،ط( 3بريوت  -دم�شق :املكتب الإ�سالمي,
1412هـ) .435 /5
((( عبد اهلل بن �أحمد ابن قدامة ،املغني ،د.ط (القاهرة :مكتبة القاهرة1388 ,هـ) .133/ 6
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جمهول الن�سب �إىل قوم� ،أو قبيلة� ،أو �أ�سرة؛ ملا يف ذلك من الكذب وااليهام والتلبي�س على النا�س ،وملا ينتج
()1
عنه من اختالط الأن�ساب.
5 -5احلق يف الر�ضاعة:
�أوجب الإ�سالم على الأمهات �إر�ضاع �أوالدهن﴿ ،ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﴾(.)2

وقد �أجمع الفقهاء على وجوب �إر�ضاع الطفل؛ ما دام يف حاجة �إليه وهو يف �سن الر�ضاع ،الذي يهمنا
هنا هو �ضمان ح�صول الطفل على احلليب الالزم لنموه يف �صغره ،حتى و�إن مات والده و�أ�صبح يتيم ًا ،وهذا
احلق مقرر كذلك للطفل اللقيط(.)3
وقد �أورد البهوتي لفظ ًا يف حديث �أَ ِبي َجمِ ي َل َة حينما قالَ « :و َج ْدتُ َم ْل ُق ً
وطا َف َ�أ َت ْيتُ ِب ِه ُع َم َرَ ،ف َق َال
َع ِري ِفيَ :يا �أَ ِم َري ْالُ�ؤ ِْم ِن َني �إ َّن ُه َر ُج ٌل َ�صا ِل ٌح َف َق َال ُع َم ُر� :أَ َك َذ ِل َك هُ َو؟ َق َالَ :ن َع ْم َق َالَ :ف ْاذهَ ْب َف ُه َو ُح ٌّر َو َل َك َو َل�ؤُ ُه
َو َع َل ْي َنا َن َف َق ُتهُ»َ .و ِف َلف ٍْظ « َع َل ْي َنا َر َ�ض ُاعهُ»( ، )4وقد بحثت عن تخريج لفظة الر�ضاعة فلم �أجدها ،وال مينع
�أن تقا�س على النفقة من بيت املال ،في�ست�أجر للقيط من ير�ضعه.
6 -6احلق يف النفقة عليه:
اتفق الفقهاء( )5على� :أن نفقة اللقيط تكون يف ماله؛ �إن وجد معه مال من دراهم وغريها ،كذهب
وحلي ،وثياب ملفوفة عليه ،ومفرو�شة حتته ،ودابة م�شدودة يف و�سطه� ،أو كان م�ستحق ًا يف مال عام،كالأموال
املوقوفة على اللقطاء� ،أو املو�صى بها لهم.
ف�إن مل يكن له مال خا�ص ،ومل توجد �أموال موقوفة على اللقطاء� ،أو مو�صى لهم بها؛ ف�إن نفقته تكون
يف بيت املال ،لقول عمر  عنه يف حديث �أبي جميلة« :اذهب فهو حر ولك وال�ؤه وعلينا نفقته» ،ويف رواية:
«من بيت املال»؛ ولأن بيت املال وارثه وماله م�صروف �إليه فتكون نفقته عليه ،وهذا ما ذهب �إليه احلنفية،
واملالكية ،واحلنابلة ،وهو الأظهر عند ال�شافعية ،ومقابل الأظهر عند ال�شافعية :ال ينفق عليه من بيت املال
و�إمنا يقرت�ض عليه من بيت املال �أو غريه جلواز �أن يظهر له مال(.)6
((( ال�سدحان ،مرجع �سابق� ،ص.15
((( �سورة البقرة� ،آية (.)233
((( املرجع ال�سابق� ،ص.15
((( �شرح منتهى الإرادات .388/2

((( انظر� :شرح منتهى الإرادات  ،388/2واحلاوي الكبري  ،37/8الذخرية  ،132/9واملب�سوط .210/10
((( “املو�سوعة الفقهية الكويتية» ،يف املو�سوعة الفقهية الكويتية (الكويت :دار ال�سال�سل 1427هـ) .322/ 35
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بل �شدد بع�ض الفقهاء ف�أجاز لويل الأمر قتال املمتنعني عن النفقة ،قال النووي« :ف�إذا امتنع �أهل
القرية �أو البلدة عن �أن ينفقوا على اللقيط وجب على االمام قتالهم»(.)1
7 -7احلق يف الكفالة:
وهذا خا�ص بالطفل اليتيم� ،أو اللقيط الذي هو بحاجة �إىل رعاية خا�صة تختلف عن غريه من
الأطفال ،فهو (�أي اليتيم �أو اللقيط) قد فقد والده �أو والديه ،ومن هنا �أمر اهلل  امل�سلمني بالعناية
بهذا الطفل اليتيم ،و�أن يولونه عناية خا�صة ،وقد توالت الآيات يف حمكم التنزيل التي حتث على العناية
بهذه الفئة ،ومن جوانب عدة ،ومن ذلك عدم قهره وحفظ حاله والإح�سان �إليه و�إكرامه﴿ ،ﯗ ﯘ

ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳ﴾(.)3( )2

وامللتقط �أحق ب�إم�ساك اللقيط من غريه ،ولي�س لغريه �أن ي�أخذه منه؛ لأنه هو الذي �أحياه بالتقاطه؛
ولأنه مباح الأخذ �سبقت يد امللتقط �إليه ،واملباح مباح من �سبق؛ لقول النبي « :من �سبق �إىل ما مل
ي�سبق �إليه م�سلم فهو �أحق به»( ،)4وهذا �أ�صل متفق عليه بني املذاهب �إذا حتققت يف امللتقط ال�شروط التي
اعتربها كل مذهب ف�إن تخلف �شرط منها انتزع من يده(.)5
وتعترب الكفالة �إحدى �صور الرعاية البديلة ،التي تعرتف بها ال�شريعة الإ�سالمية للطفل الذي فقد
رعاية والديه ،ونعني بها رعاية من قبل �أ�سرة غري �أ�سرته النووية ،ومل تكتف ال�شريعة بتنظيم الكفالة من
خالل نظامها القانوين ،بل �شجعت عليها عن طريق قواعدها الدينية(.)6

((( املجموع للنووي .291/15
((( �سورة البقرة� ،،آية (.)83
((( ال�سدحان  ،مرجع �سابق� ،ص.18
ال�سنن الكربى برقم ( ،)11779ويف املعجم الكبري للطرباين برقم (.)814
((( رواه �أبو داوود يف ُ�سننه برقم ( ،)3071والبيهقي يف ُّ

((( املو�سوعة الفقهية الكويتية .312/35

((( �سامل� ،سلوى ،كفالة جمهويل الن�سب يف قانون الأ�سرة اجلزائري ،بحث لدرجة املا�سرت يف كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية،
جامعة حممد بو�ضياف – امل�سيلة -اجلزائر2018-2017 ،م� ،ص.15
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املبحث الثاني
األنظمة السعودية التي تعنى بالطفل
مجهول الوالدين ،ودورها يف حماية احلقوق واحلريات
كل ما جاء يف ال�شريعة الإ�سالمية من حقوق للأطفال واللقطاء (جمهويل الن�سب) ،فالأنظمة
ال�سعودية ت�ؤكدها وتثبتها وترعاها ،وقد جاء الن�ص على ذلك يف النظام الأ�سا�سي للحكم( )7يف مواده
{.}26-7-1
ففي املادة {( :}1اململكة العربية ال�سعودية ،دولة عربية �إ�سالمية ،ذات �سيادة تامة ،دينها الإ�سالم،
ود�ستورها كتاب اهلل تعاىل و�سنة ر�سوله .)
ويف املادة {( :}7ي�ستمد احلكم يف اململكة العربية ال�سعودية �سلطته من كتاب اهلل تعاىل ،و�سنة
ر�سوله .وهما احلاكمان على هذا النظام وجميع �أنظمة الدولة).
ويف املادة {( :}26حتمي الدولة حقوق الإن�سان ،وفق ال�شريعة الإ�سالمية).
فكل الن�صو�ص ال�سابقة تدل وت�ؤكدالتزام اململكة بال�شريعة الإ�سالمية حكم ًا وحتاكم ًا ،والتزامها
بحماية حقوق االن�سان ،ومنهم الأطفال جمهويل الن�سب.
كما �أن غالب الأنظمة العدلية ،وال�صحية ،والتعليمية ،واملالية ،واجلنائية ،كلها تن�ص على حقوق
الأطفال يف التقا�ضي والتعليم وال�صحة ،وحمايتهم من االعتداء عليهم وحفظ حقوقهم ،وال تفرق بني
الطفل لأبوين معروفني� ،أو الطفل لأبوين جمهولني ،بل �إنها �أولت مزيد ًا من العناية للأطفال الأيتام
واللقطاء وجمهويل الن�سب.
ومل يقت�صر الأمر على ذلك بل �أ�صدرت �أنظمة خا�صة بالطفل ،ولعلنا ن�ستعر�ض فيما يلي بع�ضها:
	-حق حماية الطفل من الإيذاء والإهمال:
جاء يف نظام حماية الطفل ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م 14/وتاريخ 1436/2/3هـ ،يف مادته
الثانية الن�ص على �أهداف هذا النظام ،وهي -١( :الت�أكيد على ما قررته ال�شريعة الإ�سالمية ،والأنظمة
واالتفاقيات الدولية التي تكون اململكة طر ًفا فيها ،والتي حتفظ حقوق الطفل وحتميه من كل �أ�شكال الإيذاء
والإهمال.
 -٢حماية الطفل من كل �أ�شكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما ،التي قد يتعر�ض لها يف البيئة املحيطة به
(املنزل �أو املدر�سة �أو احلي �أو الأماكن العامة �أو دُور الرعاية والرتبية �أو الأ�سرة البديلة �أو امل�ؤ�س�سات
((( ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم �أ 90/وتاريخ 1412/8/27هـ.
422

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  :العدد [ ،]23ربيع األول ١٤٤٢هـ  /أكتوبر ٢٠٢٠م

د .عبد الإله بن �سعيد �أحمد ال�شهراين

�شخ�ص له والية على الطفل �أو �سلطة �أو
احلكومية والأهلية �أو ما يف حكمها)� ،سواء وقع ذلك من
ٍ
م�س�ؤولية �أو له به عالقة ب�أي �شكل كان� ،أو من غريه.
� -٣ضمان حقوق الطفل الذي تعر�ض للإيذاء والإهمال؛ بتوفري الرعاية الالزمة له.
 -٤ن�شر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها ،وبخا�صة ما يرتبط بحمايته من الإيذاء والإهمال).
	-حق الطفل يف الغذاء املنا�سب:
ويتجلى ذلك يف نظام (تداول بدائل حليب الأم)( ،)1وقد جاء يف املادة { }2الهدف من هذا النظام
وهو( :توفري التغذية امل�أمونة املنا�سبة للر�ضع ،وذلك بحماية الر�ضاعة الطبيعية وتعزيزها ،و�ضمان
اال�ستعمال ال�صحيح لبدائل حليب الأم عندما تدعو احلاجة �إليها ،على �أ�سا�س التوعية املنا�سبة ،ومن
خالل �أ�ساليب الت�سويق والتوزيع املالئمة).
	-حق الطفل يف احلماية من التدخني وم�شتقاته:
فنجد �أنه نظام مكافحة التدخني(ُ ،)2ن�ص يف مادته { }8على :منع بيع التبغ وم�شتقاته ملن تقل
�أعمارهم عن ثمانية ع�شر عام ًا ،ومنع ا�سترياد وبيع �ألعاب الأطفال واحللوى امل�صنعة على هيئة �سجائر �أو
�أي �أداة من و�سائل التدخني.
	-حق الطفل املعاق يف الرعاية:
ففي نظام رعاية املعوقني( ،)3وهو ي�شمل جميع الفئات مبا فيهم الأطفال �أو ًال ،جند االهتمام ال�شديد
بهذه الفئة من املجتمع ،وقد ن�ص النظام على الوقاية التي تقدم قبل الرعاية واملق�صود بها( :جمموعة
تهدف �إىل منع الإ�صابة ب
الإجراءات الطبية والنف�سية واالج ِتماعية والرتبوية والإعالمية وال ِنظامية ،التي ِ
()4
الإعاقة �أو احلد ِمنها واك ِت�شا ِفها يف وقت ُم ِبكر والتقليل ِمن الآثار املُرت ِتبة عليها) .
	-حماية الطفل من الت�شغيل يف املهن قبل بلوغه اخلام�سة ع�شر �سنة ومعاقبة من يفعل ذلك:
ن�ص على منع ت�شغيل من مل يتم اخلام�سة ع�شرة ،كما يف املادة {-1 ( : }162ال
	-ففي نظام العمل(ٌ ،)5
يجوز ت�شغيل �أي �شخ�ص مل يتم اخلام�سة ع�شرة من عمره وال ي�سمح له بدخول �أماكن العمل ،وللوزير
�أن يرفع هذه ال�سن يف بع�ض ال�صناعات �أو املناطق �أو بالن�سبة لبع�ض فئات الأحداث بقرار منه.
((( ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م 49/وتاريخ 1425/9/21هـ.

((( ال�صادر مبر�سوم ملكي رقم م  56 /بتاريخ 1436 / 7 / 28هـ.
((( ال�صادر مبر�سوم ملكي رقم م 37/بتاريخ 1421 / 9 / 23هـ.

((( كما هو ن�ص املادة الأوىل من نظام رعاية املعوقني.
((( ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م 51/بتاريخ 1426 / 8 / 23هـ.
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 - 2ا�ستثناء من الفقرة { }1من هذه املادة يجوز للوزير �أن ي�سمح بت�شغيل �أو عمل الأ�شخا�ص ،الذين
ترتاوح �أعمارهم ما بني � 15 -13سنة يف �أعمال خفيفة ،يراعى فيها الآتي:
� - 1/ 2أال يحتمل �أن تكون �ضارة ب�صحتهم �أو منوهم.
� - 2/ 2أال تعطل مواظبتهم يف املدر�سة وا�شرتاكهم يف برامج التوجيه �أو التدريب املهني ،وال ت�ضعف
قدرتهم على اال�ستفادة من التعليم الذي يتلقونه).
كما ُن�ص �أي�ض ًا يف نظام العمل ،على حق املر�أة العاملة �أن يوفر لها �صاحب العمل مقر ًا وح�ضانة
لأطفالها ،على ح�سب ال�ضوابط وال�شروط املدونة يف النظام .بل �أنه قد �صدر قرار من وزارة العمل
وال�ش�ؤون االجتماعية( )1بجدول العقوبات على خمالفات نظام العمل ،ومنها( :تغرمي من ي�شغل الأحداث
دون اخلام�سة ع�شرة بغرامة مالية قدرها ع�شرون �ألف ريال ،وتتعدد بتعدد الأطفال) وغرامة ع�شرة �آالف
ريال؛ ملن ي�ش ّغل الأحداث لي ًال.
	-حماية الطفل من التحر�ش والت�شديد يف عقوبة املتحر�ش بالطفل:
ففي نظام مكافحة جرمية التحر�ش(ُ ،)2ن�ص يف مادته ال�ساد�سة على ت�شديد العقوبة على من يتحر�ش
بطفل ،و�ضاعف العقوبة �إىل خم�سمائة �ألف و�سجن ثالث �سنوات �أو ب�إحداهما.
	�-إن�شاء دور رعاية خا�صة بالطفل جمهول الوالدين:
فقد قامت اململكة ب�إن�شاء دور رعاية خا�ص ًة بهم ،و�أ�صدرت لهذه الدور نظام ا�سمه (الالئحة
الأ�سا�سية للبيوت االجتماعية) ال�صادرة بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )86بتاريخ 1436 / 2 / 9هـ ،وقد
ع َّرفت الالئحة البيوت االجتماعية ب�أنها :م�ساكن تن�شئها وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية لرعاية من ال يعرف
والداه �أو والده ،ذكر ًا كان �أم �أنثى ،وتتوىل �إدارتها والإ�شراف عليها.
وذكر يف هذه الالئحة احلقوق املقررة لهذه الفئة وما يجب على الوزارة توفريه لهم من الرعاية
ال�صحية ،والنف�سية واملالية ،والتعليمية ،واالجتماعية� ...إلخ.
ومن الأمثلة على هذه احلقوق ما جاء يف املادة ال�سابعة من الالئحة؛ حيث ن�صت على �أن:
 -1ت�صرف للمقيم مكاف�أة �شهرية؛ وفق ًا ملا حتدده القواعد.
 - 2تتكفل الوزارة � -إذا مل يقبل املقيم يف املدار�س �أو اجلامعات �أو املعاهد احلكومية  -بدفع الر�سوم
الدرا�سية املرتتبة على �إحلاقه مبدر�سة �أو معهد �أو جامعة �أهلية.
((( قرار وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية رقم ( )178743وتاريخ 1440/9/27هـ.

((( ال�صادر مبر�سوم ملكي رقم ( م )96/وتاريخ 1439/9/16هـ.
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 - 3تتحمل الوزارة � -إذا مل يعالج املقيم يف مركز �أو م�ست�شفى حكومي -م�صاريف عالجه يف مركز �أو
م�ست�شفى خا�ص.
 - 4ا�ستثنا ًء من ال�شرط الوارد يف الفقرتني { }2و{ ،}3يجوز للوزير يف احلاالت التي يقدرها �إحلاق
املقيم مبدر�سة �أو معهد �أو جامعة �أهلية ،ويجوز له �أي�ض ًا عالج احلاالت التي يقدرها يف املراكز �أو
امل�ست�شفيات اخلا�صة.
 - 5ت�ؤمن الوزارة و�سيلة نقل ملن يتعلم �أو يتدرب �أو يعمل من املقيمني.
وحتدد القواعد ال�شروط وال�ضوابط الالزمة لذلك.
	-حق الطفل جمهول الوالدين يف احل�صول على اجلن�سية ال�سعودية:
فقد جاء يف نظام اجلن�سية العربية ال�سعودية( ،)1حق الطفل جمهول الوالدين يف اجلن�سية ال�سعودية
فن�ص يف املادة { }7من النظام على ( :يكون �سعودي ًا من ولد داخل اململكة العربية ال�سعودية �أو خارجها
لأب �سعودي� ،أو لأم �سعودية ،و�أب جمهول اجلن�سية �أو ال جن�سية له �أو ولد داخل اململكة لأبوين جمهولني،
ويعترب اللقيط يف اململكة مولودا فيها ما مل يثبت العك�س)(.)2
كما قامت اململكة بامل�صادقة والدخول يف االتفاقيات الدولية التي ترعى حقوق الطفل ،و�سنذكرها
يف املبحث القادم.

((( ال�صادر ب قرار جمل�س الوزراء رقم  4وتاريخ 1374/1/25هـ.
((( وقد ُعدلت هذه املادة باملر�سوم امللكي رقم ( )20وتاريخ  1379 / 11 / 12هـ.
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املبحث الثالث
االتفاقية الدولية حلقوق الطفل ،ومقارنتها مع القانون السعودي والشريعة اإلسالمية
قامت اململكة العربية ال�سعودية كغريها من الدول التي حتر�ص على �إقرار احلقوق وحفظها بالدخول
يف عدد من االتفاقيات الدولية التي حتفظ حقوق الطفل ،ومن هذه االتفاقيات ما يلي:
1 -1اتفاقية حقوق الطفل املنبثقة عن اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف  20نوفمرب 1989م ،وقد وافقت
اململكة على االن�ضمام �إليها باملر�سوم امللكي رقم م 7/وتاريخ 1416/4/16هـ.
وهذه االتفاقية تن�ص على عدد من حقوق الطفل؛ ومنهم جمهول الهوية ،ومن هذه احلقوق التي
ن�صت عليها:
حقه يف احلياة ،وحقه يف �أن يكون له ا�سم وجن�سية ،مكافحة نقل الأطفال وعدم عودتهم ب�صورة غري
م�شروعة ،وحق الطفل يف التعبري بحرية عن امل�سائل املتعلقة بحقوق الطفل ،و�أن ت�ضمن الدول الأطراف
تقدمي الرعاية للأطفال جمهويل الن�سب .على �آخر تلك احلقوق املن�صو�ص عليها.
2 -2الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال وا�ستغالل الأطفال
يف املواد الإباحية املعتمد بقرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم  263/54وتاريخ 2000/5/25م،
وقد ان�ضمت له اململكة باملر�سوم امللكي رقم م 38/وتاريخ 1431/7/18هـ.
3 -3الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق با�شرتاك الأطفال يف النزاعات امل�سلحة ،املعتمد
بقرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم  263/54وتاريخ 2000/5/25م ،وقد ان�ضمت له اململكة
باملر�سوم امللكي رقم م 39/وتاريخ 1431/7/18هـ.
واململكة العربية ال�سعودية دولة د�ستورها ال�شريعة الإ�سالمية ،وبها حتكم و�إليها تتحاكم ،وعلى هذا
الأ�سا�س فاململكة حينما تدخل يف �أي اتفاقية دولية؛ ف�إنها تتم�سك ب�شرط التحفظ على كل مادة تتعار�ض
مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،وانظر لن�ص املر�سوم امللكي رقم م 7/وتاريخ 1416/4/16هـ ب�ش�أن املوافقة
على االن�ضمام �إىل اتفاقية حقوق الطفل(.)1
فالنظام ال�سعودي ال ميانع من الدخول يف �أي اتفاقية دولية حتقق امل�صالح ،وحتقق التعاون الدويل؛
ب�شرط �أن تتحفظ على كل مادة تتعار�ض مع �أحكام ال�شريعة ،وهذا يبني بجالء مدى موافقة النظام
ال�سعودي للفقه الإ�سالمي و�أن ال�شريعة هي �صاحبة ال�سلطة العليا.
((( حيث ورد فيه( :املوافقة على ان�ضمام اململكة العربية ال�سعودية �إىل اتفاقية حقوق الطفل املنبثقة عن اجلمعية العامة للأمم
املتحدة  ،...مع التحفظ على جميع املواد التي تتعار�ض مع �أحاكم ال�شريعة الإ�سالمية).
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اخلامتـــة
يف ختام هذا البحث نخل�ص اىل النتائج التالية:
�1 -1شمول ال�شريعة الإ�سالمية و�أ�سبقيتها يف �إقرار احلقوق ومنها حقوق الطفل ،و�سري النظام ال�سعودي
على ما �سارت عليه ال�شريعة الإ�سالمية.
�2 -2أن مفهوم الطفل يف ال�شريعة الإ�سالمية يدخل فيه من مل يبلغ �سن البلوغ� ،سوا ًء �أكان معروف الأبوين
�أم جمهولهما.
�3 -3أن النظام ال�سعودي وافق باقي القوانني الدولية يف حتديد �سن الطفولة مبن مل يتجاوز عمره الثامنة
ع�شرة.
4 -4ال�شريعة الإ�سالمية حفظت حقوق الطفل منذ �أن كان نطف ًة يف بطن �أمه وحتى والدته وبلوغه �سن
الر�شد ،بتحرمي �إجها�ضه ووجوب �إر�ضاعه والنفقة عليه .و�أن هذه احلقوق ت�شمل الطفل جمهول
الوالدين.
5 -5اململكة راعت حقوق الطفل جمهول الوالدين وحفظتها له يف �شتى نواحي احلياة؛ مثل حماية من
االيذاء والإهمال ،وحماية من احل�صول على التبغ وم�شتقاته ،وحمايته من التحر�ش واالبتزاز،
وحمايته ب�إن�شاء دور خا�صة لرعايته ،ومنحه اجلن�سية العربية ال�سعودية.
6 -6ر�أينا كيف �أن اململكة حري�صة يف الدخول يف االتفاقيات التي حتفظ حقوق الأطفال ،و�أنها ال تزال
رائدة يف جمال االتفاقيات الدولية ،ومتم�سكة بالتحفظ وعدم املوافقة على كل قانون �أو مادة تخالف
ال�شريعة الإ�سالمية.
ويف �ضوء ما انتهينا �إليه من نتائج نو�صي مبا يلي:
1 -1جمع القوانني والقرارات اخلا�صة بالأطفال جمهويل الن�سب يف نظام خا�ص م�ستقل ،حتى تكون دلي ًال
�إر�شادي ًا وا�ضح ًا للعاملني يف هذا احلقل وكذلك للباحثني.
2 -2زيادة التوعية بحقوق الأطفال خا�ص ًة جمهويل الن�سب ،ون�شر هذه احلقوق با�ستخدام و�سائل االعالم
احلديثة يف ذلك.
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