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الباب األول 

وأىداف , وتحديد مشكلة البحث, وخلفية البحث, وفي ىذا الباب مقدمة

ومنهج البحث ونوعو , والجديد من البحث, والدراسات السابقة, البحث وأىميتو

وتعريف الموجز بالقانون , ولمحة تاريخية عن حماية الطفل, وخطة البحث, وطريقتو

 .اإلندونيسي لحماية الطفل
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 المقدمة

إن اضتمد هلل، ؿتمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، وسيئات 

أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل لو، ومن يضلل ىف ىادى لو، وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال 

. شريك لو، وأشهد أن ػتمدا عبده ورسولو

ِلُمونَ }: قال تعاىل   أما بعد .(1){يَا أَيُّي َها الَّلِ يَن  َمُنوا اتُّيَّلُ وا اللَّلَو َح َّل تُُّيَ اتِِو َواَل دَتُوُتنَّل ِإالَّل َوأَنُّيْمُت ْم ُمسْم

َعٍة  : ُُموِر ػُتْمَدثَاتُُّيَها، وَُكلَّل ِبدْم َُدى ُىَدى ػُتَمَّلٍد، َوَشرَّل اْلْم َر اعتْم ِديِث ِكَتاُب اهلِل، َوَخيُّيْم َر اضتَْم فَِإنَّل َخيُّيْم

 .(2)وَُكلَّل َ اَلَلٍة ِ  النَّلارِ  ،َ اَلَلةٌ 

إن اْلسرة ىي عماد اجملتمع وىي اللبنة اْلساسية فيو، وىي اضتصن الثالث اظتنيع ال ي 

ب ي للمسلمُت   العصر اضتا ر بعد اإلديان والعبادات؛ ْلجل ذلك رعاىا اإلسالم رعاية كاملة 

وبُت أفضل السبل إلقامتها واحملافظة عليها، فأرشد اظتسلمُت إىل حسن اختيار الزوجُت، ونظ  

اضت وق والواجبات لكل منهما، وعلمه  كيفية تأمُت الود والسكن بينهما، كما شرع عت  اظتناىج 

كاملة، وعظ  من شأن الوالدين   الرب والطاعة،  السديدة ل يامها بًتبية اْلوالد، ورعايته  رعاية

. لتب ى اْلسرة ػتاطة بسور منيع من ال ي  واْلحكام اليت حتفظها لتؤدي وظيفتها

ويشيع على ألسنة الدعاة والعلماء واطتواص الت كَت حب وق الوالدين وزتاية ح وقه  

وفضل برمها، والتح ير من ع وقهما، ويسيطر ذلك على أذىان العامة ويغفل الكثَتون عن 

                                                           
. 102:  ية ، سورة  ل عمران- 1
رق  ،    صحيحو( ىُّي261: اظتتوىف )النيسابوري  أبو اضتسن ال شَتي بن اضتجاجأخرجو مسل  ا- 2

  بدون،  دار إحياء الًتاث العريب :ػتمد فؤاد؛ بَتوت ،عبد الباقي: ق يح تال، 867: اضتديث 
  .وتاريخ النشر الطبعة
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ح وق اْلوالد وزتاية ح وقه ، وواجبات الوالدين جتاه اْلوالد، ؽتا أدى إىل اطتلل   الًتبية 

والثغرات   اجملتمع وبعض االؿتراف حىت ظهر   غتتمعنا الوالد يبيع ولده أو ي تلو أو يضربو 

  . ربا يسبب تلف بعض أعضاء جسمو وغَت ذلك من العنف واالعتداءات

خلفية البحث  - أ 

أال ، يكتب الباحث ى ا البحث انطالقا من الواقع اظتؤسف   اجملتمع اإلندونيسيو

سواء كان االعتداء صادرا من الوالدين أو من ، وىو ظهور االعتداء على الطفل جسما وروحا

بل قد بلغ االعتداء إىل قتل الطفل بأي وسيلة ، أعضاء اْلسرة اآلخرين أو من الشخص اآلخر

مثل ما حدث   بيكاسي جاوا .  بضربو أو برميو   مزبلة أو بإمهالو حىت مات الطفلتكان

و  ماجيتان ، (4)و  جاكرتا الشرقية اْلب ي تل ابنو أيضا، (3)الغربية اْلب ي تل ابنو الصغَت

و  تولونج أجونج ، (6)و  سومبا الشرقية اْلب يغتصب بنتو، (5)جاوا الشرقية اْلم ت تل ابنها

    .وغَتىا من االعتداءات، (7)جاوا الشرقية العمان يغتصبان بنت أخيهما

                                                           
 اطترب ينشر   اظتوقع -3
(http://regional.kompas.com/read/2012/04/10/23174781) ، مت حتميلو   التاريخ
 . الساعة العاشرة والربع صباحا،  م2013 ينايَت 2
اطترب ينشر   اظتوقع - 4
(http://news.detik.com/read/2012/08/26/125257/1999143/10) ،   مت حتميلو

 .الساعة العاشرة وستس عشرة دقي ة صباحا،  م2013 ينايَت 2التاريخ 
اطترب ينشر   اظتوقع - 5
(http://news.detik.com/read/2012/07/12/154915/1963876/10) ،   مت حتميلو

 .الساعة العاشرة وست عشرة دقي ة صباحا،  م2013 ينايَت 2التاريخ 

http://regional.kompas.com/read/2012/04/10/23174781
http://regional.kompas.com/read/2012/04/10/23174781
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 مو وع زتاية ح وق اإلنسان عامة وح وق الطفل خاصة قد وقد وقع ى ا كلو مع أن

 مطلع ال رن العشرين نتيجة اْلىوال واضتوادث واصترائ  واظت ابح اليت ذاكتسب أمهية فائ ة من

حيث ساد اعت اد بأن اضتماية الدولية الفعالة ، حدثت بُت الدول اْلوروبية   اضتربُت العاظتتُت

.   الشروط اْلساسية لتح ي  السل  واْلمن الدوليُتىحدإضت وق اإلنسان ىي 

قيات الدولية اومن ىنا اجتهت الدول بعد اضترب العاظتية الثانية إىل العديد من االتف

ف د قامت ىيئة اْلم  اظتتحدة بإصدار إعالن . ضت وق اإلنسان من خالل اظتنظمات الدولية

قيات افه ا كمفتاح لصدور العديد من اإلعالنات واالتف،  م حب وق الطفل1924جنيف العام 

ال حيتمل ، قد أصبح االعًتاف حب وق اإلنسان عامة والطفل خاصةواليوم . الدولية ضت وق الطفل

واعتربهتا من ، ت ر بوجودىا-  ومنها إندونسيا -فكل الدول   العامل ، أي جدال أو ن اش

. اظتسلمات والبديهيات اليت ال حتتاج إىل إقامة بينة أو دليل عليها

 أقرت ح وق اإلنسان  ب رون حيثتلك االتفاقيات الشريعة اإلسالمية سب ت وقد

ويظهر ، واعتربهتا من الواجبات الشرعية اليت ال جتوز ؼتالفتها وإمهاعتا، والطفل وقامت حبمايتها

فإن التشريع اإلسالمي كلها ، اىتمام الشريعة اإلسالمية ب لك من خالل م اصدىا   التشريع

ومصاحل العبد ال ختلو إما الضروريات أو اضتاجيات أو ، لتح ي  مصاحل العبد   الدنيا واآلخرة

                                                                                                                                                         
اطترب ينشر   اظتوقع - 6
(http://nasional.kompas.com/read/2008/04/04/15552766) ، 2مت حتميلو   التاريخ 

 .الساعة العاشرة وسبع عشرة دقي ة صباحا،  م2013ينايَت 
 ينايَت 2مت حتميلو   التاريخ ، (http://www.indosiar.com/patroli)اطترب ينشر   اظتوقع - 7

 .الساعة العاشرة وذتاين عشرة دقي ة صباحا،  م2013
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الدين والنفس والع ل واظتال : والضروريات اليت راعاىا اإلسالم أمت الرعاية ىي . التحسينيات

.  ورتب على العدوان واالعتداء عليها ع وبات حدية الزمة، والنسل

ضتماية  ال انون اإلندونيسي    مسألة زتاية الطفلحيلل ْلن الباحثى ا كلو يدفع 

 .  اإلسالميالف و   ا كانالطفل م ارنة مب

 تحديد مشكلة البحث - ب 

 : على اظتشاكل التالية  ى ا البحث دد الباحث   كتابةيح

 ما ىي الطفولة   الف و اإلسالمي وال انون اإلندونيسي ضتماية الطفل؟ (1

ضتماية الطفل  ال انون اإلندونيسي ما ىي أسس زتاية الطفل ومصادرىا وغتاالهتا   (2

 الف و اإلسالمي؟و  

الف و وال انون اإلندونيسي  ح وق الطفل قبل الوالدة وبعدىا اليت زتاىا ما ىي (3

 اإلسالمي؟

 ما ىي اضتماية اصتنائية للطفل اليت أثبتها ال انون اإلندونيسي والف و اإلسالمي؟ (4

زتاية الطفل؟ وما      اإلسالميف وال وال انون اإلندونيسي ما ىي أوجو التواف  بُت (5

 ىي أوجو االختالف بينهما فيها؟

 أىداف البحث وأىميتو  - ج

: واْلىداف اليت يرمي إليها ى ا البحث كما يلي 

 الف و اإلسالمي و  بيان معٌت الطفولة   ال انون اإلندونيسي. 
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 و  التعرف على أسس زتاية الطفل ومصادرىا وغتاالهتا   ال انون اإلندونيسي 

 .الف و اإلسالمي

 الف و اإلسالمي وبيان ح وق الطفل اليت أثبتها ال انون اإلندونيسي. 

  التعرف على اضتماية اصتنائية للطفل اليت أثبتها ال انون اإلندونيسي والف و

 .اإلسالمي

 الف و اإلسالمي    وبُت ال انون اإلندونيسي بيان أوجو التواف  واالختالف

 . الطفلايةح 

:  من خالل ما يأيت وزيادة على ما سب  من اْلىداف فإن ى ا البحث يكتسب أمهيتو

 اإلسالمية وغَت ػتاولة   اصتامعاتإن ى ا البحث يعترب أوىل ، من اصتانب اْلكادديي- 1

دراسة عن زتاية ال الباحث حبيث مل يعثر على عل  على حسب اإندونيسي  دولة  اإلسالمية

 . دراسة م ارنة بُت ال انون اإلندونيسي ضتماية الطفل وبُت الف و اإلسالميالطفل باللغة العربية

الدعاة واآلباء واظتربون : ديكن أن يستفيد من البحث ، من اصتانب العملي التطبي ي- 2

. واظتهتمون بشأن زتاية الطفل من أفراد ومؤسسات ورجال ال انون وغَتى 

 الدراسات السابقة - د

 اليت تتعل   اضتديثةقد وجد الباحث عددا من الكتابات وبعض الدراسات اْلكادديية

:  منها ، حب وق الطفل وزتاية ح وقو

على  وء االتفاقية الدولية ضت وق الطفل لسنة )زتاية ح وق الطفل   التشريع اصتزائري - 1

الدراسة لنيل شهادة اظتاجستَت   كلية اضت وق كتبت ، موالفي سامية: إعداد ، ( م1989
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وقد تكلمت الباحثة فيها عن التطور التارخيي ضتماية ح وق ، والعلوم اإلدارية   جامعة اصتزائر

 .الالطفل وح وق الطفل اظتضمونة   التشريع اصتزائري واضتماية اظت ررة لفئات خاصة من اْلطف

، عواطف حتسُت عبد اهلل البوقري: إعداد ، أحكام اصتنُت والطفل   الف و اإلسالمي- 2

الدراسة للحصول على درجة اظتاجستَت   الف و   كلية الشريعة جامعة أم ال رى اظتملكة كتبت 

،  اختيار الوالدين لو:مثل ، تكلمت الباحثة   ى ه الدراسة عن أحكام اصتنُت، العربية السعودية

، ه على أمو وأبيووقمث عن أحكام الطفل من ح ، وح وقو اظتالية، واصتناية عليو، ورعاية أمو

 . ونسبو، وعباداتو،  يتلفو ماوحك  الضمان على، والوالية عليو

كتبت ، شتر خليل ػتمود عبد اهلل: إعداد ، قيات الدوليةاح وق الطفل   اإلسالم واالتف- 3

، ى ه الدراسة للحصول على درجة اظتاجستَت   جامعة النجاح الوطنية   نابلس فلسطُت

فالباحث تكل  عن مكانة اإلنسان   اإلسالم ومراحل الطفولة ودور اْلسرة   بناء شخصية 

 . قيات الدوليةاالطفل وح وق الطفل قبل الوالدة وبعدىا   الشريعة اإلسالمية م ارنة مع االتف

خليل إبراىي  : إعداد ، قيات الدوليةاح وق اصتنُت   الشريعة اإلسالمية وال انون واالتف- 4

فه ه الدراسة للحصول على درجة اظتاجستَت   ال ضاء الشرعي   اصتامعة ، ػتمد إبراىي 

ملخص الدراسة يتكل  عن ح وق اصتنُت اظتالية وغَت اظتالية   الشريعة اإلسالمية و .اْلردنية

قيات الدولية والتعرض لبعض اظتستجدات الطبية والتجارب العلمية اضتديثة وبيان ام ارنة باالتف

 . مدى أثرىا   ح وق اصتنُت

ف د تناول الكاتب   ، كتبو الدكتور ػتمود أزتد طو، اضتماية اصتنائية للطفل اجملٍت عليو- 5

، ولعرض الطفل وأخالقو، ى ا الكتاب اضتماية اصتنائية ضت  الطفل   اضتياة و  سالمة بدنو



[21] 

 

  واضتماية اصتنائية اإلجرائية للطفل اجملٍت عليو ، ول مة الطفل اظتالية، ولصحة الطفل ونفسيتو

 . التشريعات الدولية وأحيانا ي ارهنا بالتشريع اإلسالمي

ت نفاطمة ب: إعداد ، (دراسة وصفية) ح وق الطفل ورعايتو   اإلسالم و  دولة السويد- 6

ى ه الدراسة لنيل درجة اظتاجستَت   الًتبية اإلسالمية واظت ارنة كتبت ، فرج بن فرحان العتييب

 ى ه الدراسة ح وق الطفل   اإلسالم و  تتناول،   جامعة أم ال رى اظتملكة العربية السعودية

. دولة السويد

، (دراسة ميدانية   مدينة بينجي ميدان و  ديلي سَتدانج)زتاية ح وق الطفل وتطبي ها - 7

كتبت ى ه الدراسة لنيل درجة الدكتوراة   اضتك    اصتامعة اضتكومية ، إديان جوىري: إعداد 

تناولت ى ه الدراسة ح وق الطفل اظتنصوصة   قانون الزواج ، بسومطرة الشمالية اإلندونيسية

وقانون ، 1999وقانون ح وق اإلنسان عام ، 1979وقانون رفاىية الطفل ، 1974عام 

      .  م ارنة بالواقع   مدينة بينجي ميدان وديلي سَتدانج2002زتاية الطفل عام 

 منهج البحث ونوعو وطريقتو- ه

  منهج البحث : 

  حيثاظتنهج ال ي سلك عليو الباحث   ى ه الدراسة ىو اظتنهج الوصفي التحليلي

 وصف زتاية الطفل اليت تكون   ال انون اإلندونيسي ضتماية الطفل وال وانُت  على الباحثي وم

ا من الكتب الف هية تتبع ورتع معلوماتوتكون   الف و اإلسالمي عن طري ة  اْلخرى واليت

 .لل دماء واظتعاصرين والدراسات اْلكادمية وال وانُت اإلندونيسية اليت عتا صلة حبماية الطفل
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  نوع البحث: 

،  اظتبنية على اْلسلوب االستنباطي واظت ارنةكتبيةاملدراسة  الى ا البحث عبارة عن

 اظتتعل ة حبماية ْلكادمية ادراسات على الكتب الف هية والداللم الباحث باالستوقيحيث 

بعض ال وانُت اليت مع  م 2002 سنة 23رق   الطفل   الف و اإلسالمي وال انون اإلندونيسي

 .مث ال يام باظت ارنة بينهما، عتا صلة حبماية الطفل

  طري ة البحث

 : التاليةطري ة الوقد سار الباحث   ى ا البحث على 

 ؼتتلفة اظت اىب منرتع مادة البحث من اظتراجع اْلساسية مثل الكتب الف هية  .1

 وكتب التفاسَت واقتصرت على اظت اىب اْلربعة والظاىرية النتشارىا   العامل اإلسالمي

ورتع اظتراجع الثانوية مثل البحوث والدراسات اصتامعية واظت االت ، وشروح اْلحاديث

 .  اظتواقع اإللكًتونية

 .عزو اآلراء واْلفكار إىل أصحاهبا .2

 .عزو اآليات ال ر نية الكردية ب كر اس  السورة ورق  اآلية .3

ختريج اْلحاديث النبوية الشريفة اظتوجودة   البحث إىل مصادرىا اْلصلية من كتب  .4

 .اْلحاديث واالكتفاء ب كر رق  اضتديث ف ط مع ذكر درجاهتا

 .تسجيل أى  نتائج البحث والتوصيات   اطتادتة .5

وفهرس ، فهرس اْلحاديث النبوية، فهرس اآليات ال ر نية: بالبحث  ة فهارسثالثق احلإ .6

 .اظتصادر واظتراجع
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 .    خر البحث ضتماية الطفل اإلندونيسيق نص ال انوناحلإ .7

 . أجبدياب اظتصادر واظتراجع ترتيبايرتت .8

خطة البحث  - و

 أبواب وحتت كل باب عدد من الفصول  إىل ثالثة ى ا البحثقس  الباحث قد 

. واظتباحث مث اطتادتة

وأىداف ، وحتديد مشكلة البحث، خلفية البحثو، وفيو م دمة: الباب األول 

خطة و، ومنهج البحث ونوعو وطري تو، والدراسات الساب ة واصتديد من البحث، البحث وأمهيتو

 .وتعريف اظتوجز بال انون اإلندونيسي ضتماية الطفل، زتاية الطفلعن حملة تارخيية و، البحث

فيو أربعة , مفهوم حماية الطفل وأسسها ومصادرىا ومجاالتها: الباب الثاني 

 :فصول 

وفيو ، مفهوم زتاية الطفل   ال انون اإلندونيسي والف و اإلسالمي: الفصل اْلول 

وثانيا عن مفهوم زتاية ، أوال عن مفهوم زتاية الطفل   ال انون اإلندونيسي: ثالثة مباحث 

 .وثالثا عن أوجو االتفاق واالختالف بينهما، الطفل   الف و اإلسالمي

وفيو ثالثة ، أسس زتاية الطفل   ال انون اإلندونيسي والف و اإلسالمي: الفصل الثاين 

وثانيا عن أسس زتاية الطفل   ، أوال عن أسس زتاية الطفل   ال انون اإلندونيسي: مباحث 

 .وثالثا عن أوجو االتفاق واالختالف بينهما، الف و اإلسالمي
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وفيو ، مصادر زتاية الطفل   ال انون اإلندونيسي والف و اإلسالمي: الفصل الثالث 

وثانيا عن مصادر زتاية ، أوال عن مصادر زتاية الطفل   ال انون اإلندونيسي: ثالثة مباحث 

 .وثالثا عن أوجو االتفاق واالختالف بينهما، الطفل   الف و اإلسالمي

وفيو ، غتاالت زتاية الطفل   ال انون اإلندونيسي والف و اإلسالمي: الفصل الرابع 

وثانيا عن غتاالت زتاية ، أوال عن غتاالت زتاية الطفل   ال انون اإلندونيسي: ثالثة مباحث 

 .وثالثا عن أوجو االتفاق واالختالف بينهما، الطفل   الف و اإلسالمي

وفيو أربعة , حماية حقوق الطفل وواجباتو والحماية الجنائية للطفل: الباب الثالث 

 :فصول 

زتاية ح وق الطفل قبل اظتيالد   ال انون اإلندونيسي والف و : الفصل اْلول 

أوال عن زتاية ح وق الطفل قبل اظتيالد   ال انون : وفيو ثالثة مباحث ، اإلسالمي

وثالثا عن أوجو ، وثانيا عن زتاية ح وق الطفل قبل اظتيالد   الف و اإلسالمي، اإلندونيسي

 .االتفاق واالختالف بينهما

زتاية ح وق الطفل بعد اظتيالد   ال انون اإلندونيسي والف و : الفصل الثاين 

أوال عن زتاية ح وق الطفل بعد اظتيالد   ال انون : وفيو ثالثة مباحث ، اإلسالمي

وثالثا عن ، وثانيا عن زتاية ح وق الطفل الطفل بعد اظتيالد   الف و اإلسالمي، اإلندونيسي

 .أوجو االتفاق واالختالف بينهما
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وفيو ثالثة ، واجبات الطفل   ال انون اإلندونيسي والف و اإلسالمي: الفصل الثالث 

وثانيا عن واجبات الطفل   الف و ، أوال عن واجبات الطفل   ال انون اإلندونيسي: مباحث 

 .وثالثا عن أوجو االتفاق واالختالف بينهما، اإلسالمي

وفيو ، اضتماية اصتنائية للطفل   ال انون اإلندونيسي والف و اإلسالمي: الفصل الرابع 

وثانيا عن اضتماية ، أوال عن اضتماية اصتنائية للطفل   ال انون اإلندونيسي: ثالثة مباحث 

 .وثالثا عن أوجو االتفاق واالختالف بينهما، اصتنائية للطفل   الف و اإلسالمي

  .ذكر فيو الباحث أىم النتائج التي توصل إليها وأىم التوصيات, والخاتمة

ونسأل اهلل عز وجل السداد والتوفي  والعون إلدتام كتابة ى ه الرسالة اظتتوا عة   زتاية 

وأن ، وأن جيعل ى ا العمل   سبيل ر وانو، الطفل   الف و اإلسالمي وال انون اإلندونيسي

واهلل نع  اظتوىل ،  وأن ينفع بو الناس،يت بل ما ب لو الباحث   ى ا العمل خالصا لوجهو الكرمي

 . ونع  النصَت

  حماية الطفلعن خية يلمحة تار- ز

الف و  ووقبل البحث عن صلب اظتو وع وىو زتاية الطفل   ال انون اإلندونيسي

اجملتمع العريب تاريخ زتاية الطفل   على اإلسالمي واظت ارنة بينهما يريد الباحث أوال أن يتعرف 

 : ويكون الكالم كما يلي . واجملتمع الغريب

  مجتمع العربي قبل ظهور اإلسالم وبعدهحماية الطفل في ال: أوال 

  اجملتمع اإلسالم قام الباحث أوال بعرض حالة عصرقبل اضتديث عن زتاية الطفل  

 .ومكانة الطفولة لديه ، العريب قبل ظهور اإلسالم موجزا
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 حالة العرب قبل ظهور اإلسالم 

ُىَو الَّلِ ي }: ب ولو تعاىل ، ل د وصف ال ر ن الكرمي حياة العرب قبل ظهور اإلسالم

َمَة َوِإنْم كانُوا ِمنْم  كْم يِه ْم َويُُّيَعلُِّمُهُ  الْمِكتاَب َواضتِْم ُلوا َعَليْمِه ْم  ياتِِو َويُُّيزَكِّ ُه ْم يَُّيتُّيْم ُمِّيَُِّت َرُسوالً ِمنُّيْم بَُّيَعَث ِ  اْلْم

. (8){قُّيبْمُل َلِفي َ الٍل ُمِبُتٍ 

صف جعفر بن أيب طالب ر ي اهلل عنو حياة العرب   اصتاىلية حُت سألو وكما 

أيها اظتلك، كنا قوما أىل »: ف ال ، ؾتاشي اضتبشة عن ى ا الدين ال ي فرقوا فيو أىله  وقومه 

جاىلية، نعبد اْلصنام ونأكل اظتيتة، ونأيت الفواحش، ون طع اْلرحام، ونسيء اصتوار، ويأكل منا 

ال وي الضعيف، فكنا على ذلك، حىت بعث اهلل إلينا رسوال منا، نعرف نسبو وصدقو وأمانتو 

وعفافو، فدعانا إىل اهلل لنوحده ونعبده، وـتلع ما كنا نعبد ؿتن و باؤنا من دونو من اضتجارة 

واْلوثان، وأمرنا بصدق اضتديث، وأداء اْلمانة، وصلة الرح ، وحسن اصتوار، والكف عن احملارم 

والدماء، وهنانا عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتي ، وق ف احملصنات، وأمرنا أن نعبد 

- فعدد عليو أمور اإلسالم - اهلل وحده، ال نشرك بو شيئا، وأمرنا بالصالة والزكاة والصيام 

فصدقناه، و منا بو، واتبعناه على ما جاءنا بو من دين اهلل، فعبدنا اهلل وحده، فل  نشرك بو 

شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا، فع بونا، وفتنونا عن ديننا، 

لَتدونا إىل عبادة اْلوثان من عبادة اهلل تعاىل، وأن نستحل ما كنا نستحل من اطتبائث، فلما 

                                                           
 .2:  ية ، سورة اصتمعة- 8



[27] 

 

قهرونا وظلمونا و ي وا علينا، وحالوا بيننا وبُت ديننا، خرجنا إىل بالدك، واخًتناك على من 

. (9)«سواك، ورغبنا   جوارك، ورجونا أالنظل  عندك أيها اظتلك

وأما ما يتعل  بالطفل فإن اْلسرة ، جملتمع العريب قبل ظهور اإلسالملوى ا اضتال العام 

وعملت على إعداده اإلعداد ال ي جيعلو قادرا على ، العربية أعطت أمهية متميزة للطفل ال كر

، فكان العريب حيرص على أن ينمي اطتصال اضتميدة   أبنائو، ش  طري و وزتاية أسرتو وعشَتتو

. (10)فال كر لديه  يتميز عن البنت؛ ْلنو سي ود ويدافع عن أىلو وحيمل نسب  بائو وأجداده

فيسعى إىل ، و  العكس شاعت لدى العرب قبل ظهور اإلسالم عادة وأد البنات ؼتافة العار

َوِإَذا الْمَموْمُؤَدُة }: وقد استنكر ال ر ن الكرمي ى ا الفعل اظتشُت ب ولو ، قتلها بدفنها حية   الًتاب

كما صور لنا ال ر ن الكرمي ما كان سائدا   اصتاىلية إذا بشر . (11){بَِأيِّ َذنْمٍب قُِتَلتْم * ُسِئَلتْم 

َودًّا َوُىَو َكِظيٌ  يَُّيَتوارى }: ب ولو تعاىل ، أحدى  باْلنثى ُهُو ُمسْم ُنْمثى َظلَّل َوجْم َوِإذا ُبشَِّر َأَحُدُى ْم بِاْلْم

. (13()12){ِمَن الْمَ وْمِم ِمنْم ُسوِء ما ُبشَِّر بِوِ 

                                                           
، دار العصماء : دمش ، الرحيق المختوم ،( ىُّي 1427: اظتتوىف  ) صفي الرزتن ،اظتباركفوري- 9

 .47: ص ،  ىُّي1427الطبعة اْلول 
حقوق الطفل ورعايتو في ، ( م2008-  ىُّي 1429)فاطمة بنت فرج بن فرحان ،  العتييب-10

، حبث مكمل لنيل درجة اظتاجستَت   قس  الًتبية اإلسالمية واظت ارنة، اإلسالم وفي دولة السويد
 .71: ص ، اظتملكة العربية السعودية، جامعة أم ال رى، كلية الًتبية

 .9 و 8:  ية ، سورة التكوير- 11
 . 59 و 58:  ية ، سورة النحل- 12
 الطبعة بدون، دار الفكر العريب : ال اىرة، تنظيم اإلسالم للمجتمع،  اإلمام ػتمد،أبو زىرة- 13

 .13: ص , نشر الوتاريخ
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: قال تعاىل ،  قبل ظهور اإلسالم قتل اْلوالد خشية اإلمالق والف ريه كما شاع لد

رِِكَُت قُّيتْمَل أَوْمالِدِى ْم ُشرَكاُؤُى ْم لِيُّيرْمُدوُى ْم َولِيُّيلْمِبُسوا َعَليْمِه ْم ِدينُّيُه ْم َوَلوْم } وََك ِلَك َزيَّلَن ِلَكِثٍَت ِمَن الْمُمشْم

تُّيُرونَ  .  (14){شاَء اللَّلُو َما فُّيَعُلوُه َفَ رْمُى ْم َوما يَُّيفْم

. ى ه صورة موجزة ظتكانة الطفل لدى العرب قبل ظهور اإلسالم

  زتاية الطفل   اإلسالم

وكان الظل  وسلب اضت وق ىو ، ل د ظهر اإلسالم   وقت كان العامل   ظالم مبُت

ومن ، فجاء اإلسالم ليخلص البشرية من ظلمات اصتهل والعبودية إىل نور اضت  اظتبُت، اظتسيطر

إىل نظام وشريعة مكنت اْلفراد ومن  منه  اْلطفال ، أنظمة وشرائع تبخس اإلنسانية ح وقها

. (15)من ؽتارسة ح وقه 

آلخرين من بٍت اوعالقتو ب، جاء اإلسالم ونظ  أمور اإلنسان   عالقتو بربو ونفسوو

 ومصاحل ومنافع مل اوأثبت لإلنسان ح وق، كما قرر اظتبادئ اطتاصة باضت وق اإلنسانية، جنسو

. (16)يبلغها   أي قانون أو شريعة أخرى

و  ى ا السياق ديكن الوقوف على بعض مالمح رعاية الطفل   اإلسالم واليت ديكن 

 : (17)إرتاعتا فيما يلي
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قال ، وتفضيلو لو على ب ية اظتخلوقات، أكد اإلسالم   مبادئو على تكرديو لإلنسان .1

ِر َوَرَزقُّيْمَناُى ْم ِمَن الطَّليَِّباِت َوَفضَّللْمَناُى ْم }: تعاىل  َنا َبٍِت  َدَم َوزَتَلْمَناُى ْم ِ  الْمبُّيرِّ َوالْمَبحْم َوَلَ دْم َكرَّلمْم

َنا تُّيفْمِضياًل   .(18){َعَلى َكِثٍَت ؽتَّلنْم َخَل ْم

أب ى اإلسالم على اظتظاىر اإلجيابية لرعاية الطفل اليت كانت سائدة قبل بعثة النيب  .2

وغرس مبادئ الشجاعة والكرم ، كتدريب الطفل على الفروسية، صلى اهلل عليو وسل 

 .  نفسو

، ألغى اإلسالم اظتظاىر السلبية   معاملة الطفل اليت كانت سائدة قبل ظهور اإلسالم .3

وحرية ، وعدم توريث اإلناث، كوأد البنات وقتل اْلوالد من الف ر أو خشية الف ر

تُّيُلوا أَوْماَلدَُك ْم ِمنْم ِإمْماَلٍق ؿَتْمُن }: مثل ذلك قولو تعاىل ، نكران النسب وغَتىا َواَل تُّي ْم

َيَة ِإمْماَلٍق ؿَتْمُن نَُّيرْمزُقُّيُه ْم }: وقولو تعاىل ، (19){نَُّيرْمزُُقُك ْم َوِإيَّلاُى ْم  تُّيُلوا أَوْماَلدَُك ْم َخشْم َواَل تُّي ْم

َلُه ْم َكاَن ِخطْمًئا َكِبَتًا  .(20){َوِإيَّلاُك ْم ِإنَّل قُّيتُّيْم

وحدد فيها أسس رعاية ، و ع اإلسالم أسسا ومبادئ سامية تنظ  حياة اإلنسان .4

 .الطفل وح وقو

ؽتا يؤكد على ، ى ا كلو يصور لنا بعض مالمح الرعاية اليت حظي هبا الطفل   اإلسالم

حىت قبل وجوده   ى ه ، أن الشريعة اإلسالمية السمحاء ىي اْلسب    احًتام كرامة الطفل
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بل ديتد إىل ما قبل ميالده ويستمر ، فه ا التكرمي ال ي تصر على اإلنسان   حياتو ف ط، اضتياة

. (21)معو إىل وفاتو

  مجتمع الغربيحماية الطفل في ال : ياثان

ل د كانت أوىل بصمات ح وق الطفل وزتايتها   اضتضارة الغربية ابنة اْلو اع 

الالإنسانية النارتة عن الثورة الصناعية   الغرب واليت حطمت كيان اْلسرة ومزقت روابطها 

، وما نتج عن ذلك من ظهور بعض ال وانُت اليت تستهدف زتاية اْلطفال، بتشغيل اْلطفال

 م دينع نزول اْلطفال حتت سن العاشرة إىل 1813فعلى سبيل اظتثال صدر قانون فرنسا عام 

كما منع اْلطفال ، كان ذلك بعد حوادث مؤسفة لألطفال العاملُت   مناج  الفح ، اظتناج 

 م أدخل 1896و  عام ،  م1833حتت التاسعة   بريطانيا من العمل   اظتصانع عام 

وبعد عامُت صدر ، ال انون اظتدين اْلظتاين ع وبات بشأن اْلىل ال ين يسيؤون معاملة أطفاعت 

 م ولدت اصتمعية الدولية 1913و  عام ،   فرنسا قانون حيظر العنف الواقع على اْلطفال

. (22) م انبث  عن عصبة اْلم  صتنة زتاية الطفولة1919و  عام ، ضتماية الطفولة

، مث تزايد االىتمام بالطفل وحب وقو من خالل اظتنظمات الدولية اضتكومية وغَت اضتكومية

بإعالن ) م أعلنت اْلم  اظتتحدة إعالنا عاظتيا عرف 1924   عام فعلى اظتستوى الدويل

 م 1946  ديسمبَت عام مث ، حيث يعترب اطتطوة اْلوىل   زتاية الطفل ورعايتو (جنيف

كصندوق خاص " اليونيسيف"تأسست منظمة اْلم  اظتتحدة لرعاية الطفولة اظتعروفة باس  
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حيث امتد نشاط ى ه اظتنظمة فيما بعد ليشمل ت دمي ، للطفولة وزتاية اضت وق اإلنسانية

، ومكافحة اْلمراض، اطتدمات الصحية: اظتساعدات اإلنسانية للطفل   ستة غتاالت ىي 

. (23)والرعاية االجتماعية، والتوجيو اضتر ، والتعلي ، والًتبية، ونشر الغ اء الصحي

حيث واف ت ، مث أخ  االىتمام الدويل حب وق اإلنسان يأخ  مساحات جديدة وواسعة

وإذا كان ،  م على اإلعالن العاظتي ضت وق اإلنسان1948اصتمعية العامة لألم  اظتتحدة   عام 

ف د خصصت   ى ا اإلعالن مادتُت للحديث ، ى ا اإلعالن يهت  باإلنسان بالدرجة اْلوىل

. (24)عن اْلسرة وتكوينها واْلمومة والطفولة

 م أصدرت اصتمعية العامة لألم  اظتتحدة إعالن ح وق الطفل ال ي 1959و  عام 

مث تسارعت اطتطوات ، يعترب من أى  الوثائ  الدولية اليت مت تبنيها   غتال زتاية ح وق الطفل

اْلمر ال ي دتخض   إقرار اتفاقية ضت وق الطفل   ، إلجياد معايَت دولية ملزمة ضت وق الطفل

 م وتعد ى ه االتفاقية أوىل إتفاقية دولية   تاريخ البشر تعٍت حب وق 1989تشرين الثاين عام 

. (25)الطفل وتو حها تو يحا مفصال

واالىتمام باْلطفال وزتاية ح وقه  مل ي تصر على اظتستوى الدويل بل تعاد إىل 

حيث أبرمت العديد من اظتواثي  واالتفاقيات اإلقليمية ضت وق الطفل   أوروبا ، مستويات إقليمية

 م   1983وعلى الصعيد العريب واإلسالمي صدر ميثاق ح وق الطفل عام ، وأمريكا وإفري يا
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و  الدولة اإلندونيسية ، (26) م2001وك لك ح وق الطفل عام ، إطار جامعة الدول العربية

وقانون ػتكمة ، قانون رفاىية الطفل: مثل ، صدر بعض ال وانُت اليت هتت  بشأن الطفل ومصاضتو

.  ىاوغَت،  وقانون زتاية الطفل ال ي قام الباحث ببحثو،الطفل

ومن ىنا يتجلى أن ال رن العشرين ىو قرن الطفولة حيث ظهرت اصتهود اظتب ولة 

واالىتمام اظتتزايد من اجملتمع الدويل بتعزيز ح وق الطفل وزتايتها بغض النظر عن انتماءاهت  

ؽتا كان لو أكرب اْلثر   زيادة وعي الشعوب واجملتمعات بضرورة االىتمام ، وأصوعت  وأماكنه 

 .بالطفل وزتاية ح وقو

 تعريف الموجز بالقانون اإلندونيسي لحماية الطفل- ح

قد أصدرت الدولة اإلندونيسية قوانُت شىت هتت  وتعٍت بالطفل وح وقو قبل قانون زتاية 

وقانون ، 1997وقانون ػتكمة الطفل عام ،  م1979قانون رفاىية الطفل عام : الطفل مثل 

ولكن ال انون اإلندونيسي ضتماية الطفل أمهها وأبينها حيث ،  م1999ح وق اإلنسان عام 

نص   مواده أنواعا من ح وق الطفل بالتفصيل وواجباتو وع وبات اصتناية على الطفل 

وقد مت ،  م2002 عام 23وال انون اإلندونيسي ضتماية الطفل ىو ال انون برق  . (27)وح وقو

 حين اك مل اْلو اع السياسية الداخلية م لكن 1998من  عام عت ا ال انون شروع املح ااقًت

 مث بدأت اضتكومة واجمللس النواب   ن اشو ، م2001دتكنها لبحثو ون اشو إىل منتصف عام 
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ة الدولة اإلندونيسية رئيسقامت بتوقيعو و،  م2002   عامى ت ريره  علة بينهماواف  املحىت دتت

 . م2002 أكتوبَت 22    تاريخ ميغاوايتحين اك

، ويشتمل ى ا ال انون على اظت دمة وأربعة عشر بابا حيتوي على ثالث وتسعُت مادة

ف كر   اظت دمة الدوافع الرائيسية إلصدار ى ا ال انون واظتصادر ضتماية الطفل   الدولة 

ذكر قواعد عامة عن تعريف الطفل وزتاية الطفل واْلسرة : و  الباب اْلول ، اإلندونيسية

أسس : و  الباب الثاين . وغَتىا، واْلبوين والويل والطفل اظتهمل والطفل اظتعاق وح  الطفل

الواجبات : و  الباب الرابع ، ح وق الطفل وواجباتو: و  الباب الثالث ، زتاية الطفل وىدفها

مثل واجبات ومسؤوليات اضتكومة والدولة واجملتمع واْلسرة واْلبوين   زتاية ، واظتسؤوليات

والية الرعاية : و  الباب السادس ،   شأن حال الطفل وو عو: و  الباب اطتامس ، الطفل

الوالية على : و  الباب السابع ، على الطفل فيما إذا كان اْلبوان ال ي دران على أداء واجباتو

غتاالت : و  الباب التاسع ، اضتضانة والتبٍت وشروطو: و  الباب الثامن ، الطفل وشروطها

، واجملال االجتماعي، واجملال الًتبوي، واجملال الصحي، اجملال الديٍت: وىي ، زتاية الطفل

: و  الباب اضتادي عشر ، دور اجملتمع   زتاية الطفل: و  الباب العاشر ، واضتماية اطتاصة

ع وبات االعتداء على الطفل وح وقو : و  الباب الثاين عشر ، صتنة زتاية الطفل ووظائفها

ع وبة جناية التمييز واإلمهال والعنف والتبٍت واالجتار بالطفل : مثل ، اظتنصوصة   ى ا ال انون

و  الباب الثالث عشر بيان صالحية ى ا ال انون وما شاهبو من ، واختطافو واستغاللو وغَتىا

ومت نفاذ ى ا . و  الباب الرابع عشر اطتادتة، ال وانُت   زتاية الطفل ما مل تعارض ى ا ال انون

 .  م2002 أكتوبَت عام 22ال انون   التاريخ 
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 20قانون رق  : مثل ، مث صدر بعد ى ا ال انون عديد من ال وانُت اليت تدعمو وتؤكده

(، Sistem Pendidikan Nasional)  م عن النظام الًتبوي الوطٍت2003عام 

 م عن 2007 عام 21وقانون رق  ،  م عن العنف داخل اْلسرة2004 عام 23وقانون رق  

 .وغَتىا، جردية االجتار باإلنسان

 عام 23و  ى ه الرسالة ي وم الباحث بدراسة ى ا ال انون اإلندونيسي ضتماية الطفل رق  
 . م وم ارنتو بالف و اإلسالمي2002

 


